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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Αριθμος Φορολογικου Μήτρώου (Α.Φ.Μ.): 997615160
Κώδικος ήλέκτρονικής τιμολογήσής …………………………………..3
Οδο ς
: ΣΜΙΝΘΗ
Ταχ.Κώδ.
: 67133
Τήλ.
: 2541352326
Γένική
Διέυ θυνσή στο
www.dimosmykis.gr
Διαδι κτυο
(URL)
E-Mail
: info@dimosmykis.gr
Πλήροφορι ές:
: ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1.2
Εργοδοτής ή Κυριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
1.3
Φορέας κατασκέυής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
1.4
Προισταμένή Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
1.5
Διέυθυνουσα Υπήρέσια :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΗΣ
1.6
Αρμοδιο Τέχνικο Συμβουλιο :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
1.1

Εφοσον οι ανώτέρώ υπήρέσιές μέταστέγασθουν κατα τή διαρκέια τής διαδικασιας συναψής ή
έκτέλέσής του έργου, υποχρέουνται να δήλώσουν αμέσα τα νέα τους στοιχέια στους
προσφέροντές ή στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανώτέρώ υπήρέσιές ή/και τα αποφαινομένα οργανα του Φορέα Κατασκέυής
καταργήθουν, συγχώνέυτουν ή μέ οποιονδήποτέ τροπο μέταβλήθουν κατα τή διαρκέια τής
διαδικασιας συναψής ή έκτέλέσής του έργου, υποχρέουνται να δήλώσουν αμέσα, στους
προσφέροντές4 ή στον αναδοχο τα στοιχέια τών υπήρέσιών ή αποφαινομένών οργανών, τα
οποια κατα τον νομο αποτέλουν καθολικο διαδοχο τών έν λογώ οργανών που υπέισέρχονται
στα δικαιώματα και υποχρέώσέις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα τής συμβασής κατα τήν έννοια τής πέριπτ. 14 τής παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ήλέκτρονικο διαγώνισμο, έιναι τα ακολουθα :
α) ή παρουσα διακήρυξή,
β) το Ευρώπαικο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασής (ΕΕΕΣ)5
γ)το έντυπο οικονομικής προσφορας, οπώς παραγέται απο τήν έιδική ήλέκτρονική φορμα του
υποσυστήματος,
δ) ο προυπολογισμος δήμοπρατήσής,
έ) το τιμολογιο δήμοπρατήσής,
στ) ή έιδική συγγραφή υποχρέώσέών,
ζ) ή τέχνική συγγραφή υποχρέώσέών
ή) το τέυχος συμπλήρώματικών τέχνικών προδιαγραφών,
θ) το υποδέιγμα ….6
4
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ι) το τέυχος τέχνικής πέριγραφής,
ια) ή τέχνική μέλέτή,
ιβ)τυχον συμπλήρώματικές πλήροφοριές και διέυκρινισέις που θα παρασχέθουν απο τήν
αναθέτουσα αρχή έπι ολών τών ανώτέρώ
2.2 Προσφέρέται έλέυθέρή, πλήρής, αμέσή και δώρέαν ήλέκτρονική προσβασή στα έγγραφα
τής συμβασής7 στον έιδικο, δήμοσια προσβασιμο, χώρο “ήλέκτρονικοι διαγώνισμοι” τής πυλής
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στήν ιστοσέλιδα τής αναθέτουσας αρχής
www.dimosmykis.gr .
Καθέ έιδους έπικοινώνια και ανταλλαγή πλήροφοριών πραγματοποιέιται μέσώ τής
διαδικτυακής πυλής www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την 14 - 9 - 20228 ο αναθέτων φορέας παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τις 16
– 9 – 2022 9
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.
Ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα.
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο
ΚΗΜΔΗΣ10.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορέίς δέσμέύονται ότι:
α) τήρούν και θα έξακολουθήσουν να τήρούν κατά τήν έκτέλέσή τής σύμβασής, έφόσον
έπιλέγούν, τις υποχρέώσέις τους που απορρέουν από τις διατάξέις τής πέριβαλλοντικής,
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κοινώνικοασφαλιστικής και έργατικής νομοθέσίας, που έχουν θέσπιστέί μέ το δίκαιο τής
Ένώσής, το έθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσέις ή διέθνέίς διατάξέις πέριβαλλοντικού,
κοινώνικού και έργατικού δικαίου, οι οποίές απαριθμούνται στο Παράρτήμα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρήσή τών έν λόγώ υποχρέώσέών έλέγχέται και
βέβαιώνέται από τα όργανα που έπιβλέπουν τήν έκτέλέσή τών δήμοσίών συμβάσέών και τις
αρμόδιές δήμόσιές αρχές και υπήρέσίές που ένέργούν έντός τών ορίών τής έυθύνής και τής
αρμοδιότήτάς τους 11,
β) δέν θα ένέργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκέια τής
διαδικασίας ανάθέσής, αλλά και κατά το στάδιο έκτέλέσής τής σύμβασής, έφόσον έπιλέγούν
και
γ) λαμβάνουν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφυλάξουν τήν έμπιστέυτικότήτα τών
πλήροφοριών που έχουν χαρακτήρισθέί ώς τέτοιές από τήν αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορέ ς υποβα λλονται απο τους ένδιαφέρομέ νους ήλέκτρονικα , μέ σώ τής
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέ χρι τήν καταλήκτική
ήμέρομήνι α και ώ ρα που ορι ζέται στο α ρθρο 18 τής παρου σας διακή ρυξής, σέ ήλέκτρονικο
φα κέλο του υποσυστή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρα φονται,
τουλα χιστον, μέ προήγμέ νή ήλέκτρονική υπογραφή , ή οποι α υποστήρι ζέται απο
αναγνώρισμέ νο (έγκέκριμέ νο) πιστοποιήτικο , συ μφώνα μέ τήν παρ. 2 του α ρθρου 37 του
ν. 4412/2016. 12
Για τή συμμέτοχή στήν παρουσα διαδικασια οι ένδιαφέρομένοι οικονομικοι φορέις
ακολουθουν τή διαδικασια έγγραφής του αρθρου 5 παρ. 1.2 έώς 1.4 τής Κοινής Υπουργικής
Αποφασής «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η έ νώσή οικονομικώ ν φορέ ών υποβα λλέι κοινή προσφορα , ή οποι α υποχρέώτικα
υπογρα φέται, συ μφώνα μέ τα ανώτέ ρώ, έι τέ απο ο λους τους οικονομικου ς φορέι ς που
αποτέλου ν τήν έ νώσή, έι τέ απο έκπρο σώπο τους, νομι μώς έξουσιοδοτήμέ νο. Στήν
προσφορα , προσδιορι ζέται ή έ κτασή και το έι δος τής συμμέτοχή ς του κα θέ μέ λους τής
έ νώσής, συμπέριλαμβανομέ νής τής κατανομή ς αμοιβή ς μέταξυ τους, καθώ ς και ο
έκπρο σώπος/συντονιστή ς αυτή ς. Η έν λογώ δή λώσή πέριλαμβα νέται έι τέ στο ΕΕΕΣ
(Μέ ρος ΙΙ. Ενο τήτα Α) έι τέ στή συνοδέυτική υπέυ θυνή δή λώσή που δυ ναται να
υποβα λλουν τα μέ λή τής έ νώσής.
3.2 Στον ήλέκτρονικό φάκέλο προσφοράς πέριέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκέλος μέ τήν ένδέιξή «Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής».
(β) ένας (υπο)φάκέλος μέ τήν ένδέιξή «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σήμαίνονται, μέ χρήσή του σχέτικού πέδίου του υποσυστήματος,
κατά τήν σύνταξή τής προσφοράς, τα στοιχέία έκέίνα που έχουν έμπιστέυτικό χαρακτήρα,
σύμφώνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στήν πέρίπτώσή αυτή, ο προσφέρών υποβάλέι στον οικέίο (υπο)φάκέλο σχέτική αιτιολόγήσή
μέ τή μορφή ψήφιακά υπογέγραμμένου αρχέίου pdf, αναφέροντας ρήτά όλές τις σχέτικές
6
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διατάξέις νόμου ή διοικήτικές πράξέις που έπιβάλλουν τήν έμπιστέυτικότήτα τής
συγκέκριμένής πλήροφορίας, ώς συνήμμένο τής ήλέκτρονικής του προσφοράς. Δέν
χαρακτήρίζονται ώς έμπιστέυτικές πλήροφορίές σχέτικά μέ τις τιμές μονάδος, τις
προσφέρόμένές ποσότήτές και τήν οικονομική προσφορά.
3.4 Στήν πέρίπτώσή τής υποβολής στοιχέίών μέ χρήσή μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένών
ήλέκτρονικών αρχέίών (π.χ. ήλέκτρονικό αρχέίο μέ μορφή ZIP), έκέίνα τα οποία έπιθυμέί ο
προσφέρών να χαρακτήρίσέι ώς έμπιστέυτικά, σύμφώνα μέ τα ανώτέρώ αναφέρόμένα, θα
πρέπέι να τα υποβάλλέι ώς χώριστά ήλέκτρονικά αρχέία μέ μορφή Portable Document Format
(PDF) ή ώς χώριστό ήλέκτρονικό αρχέίο μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένών ήλέκτρονικών
αρχέίών που να πέριλαμβάνέι αυτά.
3.5 Ο χρήστής – οικονομικός φορέας υποβάλλέι τους ανώτέρώ (υπο)φακέλους μέσώ του
υποσυστήματος, όπώς πέριγράφέται κατώτέρώ:
α) Τα στοιχέία και δικαιολογήτικά που πέριλαμβάνονται στον (υπο)φάκέλο μέ τήν ένδέιξή
«Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής»
έίναι τα οριζόμένα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας,
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ήλέκτρονικά σέ μορφή αρχέίου Portable Document
Format (PDF) και γίνονται αποδέκτά, ανά πέρίπτώσή, σύμφώνα μέ τήν παρ. β του άρθρου
4.2.τής παρούσας.
β) Το αργότέρο πριν από τήν ήμέρομήνία και ώρα αποσφράγισής τών προσφορών που
ορίζέται στο άρθρο 18 τής παρούσας, προσκομίζονται στήν Αναθέτουσα Αρχή13, μέ έυθύνή του
οικονομικού φορέα οι πρώτότυπές έγγυήσέις συμμέτοχής, πλήν τών έγγυήσέών που
έκδίδονται ήλέκτρονικά, άλλώς ή προσφορά απορρίπτέται ώς απαράδέκτή.14
Οι ανώτέρώ πρώτότυπές έγγυήτικές έπιστολές συμμέτοχής προσκομίζονται σέ κλέιστό
φάκέλο, στον οποίο αναγράφέται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχέία του παρόντος
διαγώνισμού και ώς παραλήπτής ή Επιτροπή Διαγώνισμού.
Η προσκόμισή τών πρώτότυπών έγγυήσέών συμμέτοχής πραγματοποιέίται έίτέ μέ κατάθέσή
του ώς άνώ φακέλου στήν υπήρέσία πρώτοκόλλου τής αναθέτουσας αρχής έίτέ μέ τήν
αποστολή του ταχυδρομικώς, έπί αποδέίξέι. Το βάρος απόδέιξής τής έγκαιρής προσκόμισής
φέρέι ο οικονομικός φορέας. Το έμπρόθέσμο αποδέικνύέται μέ τον αριθμό πρώτοκόλλου έίτέ
μέ τήν έπίκλήσή του σχέτικού αποδέικτικού αποστολής, ανά πέρίπτώσή.
Στήν πέρίπτώσή που έπιλέγέί ή αποστολή του φακέλου τής έγγύήσής συμμέτοχής
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, έφόσον δέν διαθέτέι αριθμό έγκαιρής
έισαγώγής του φακέλου του στο πρώτόκολλο τής αναθέτουσας αρχής, το αργότέρο έώς τήν
ήμέρομήνία και ώρα αποσφράγισής τών προσφορών, μέσώ τής λέιτουργίας «έπικοινώνία», τα
σχέτικό αποδέικτικό στοιχέίο προσκόμισής (αποδέικτικό κατάθέσής σέ υπήρέσίές
ταχυδρομέίου - ταχυμέταφορών), προκέιμένου να ένήμέρώσέι τήν αναθέτουσα αρχή πέρί τής
τήρήσής τής υποχρέώσής του σχέτικά μέ τήν (έμπρόθέσμή) προσκόμισή τής έγγύήσής
συμμέτοχής του στον παρόντα διαγώνισμό.
γ) Οι προσφέροντές συντάσσουν τήν οικονομική τους προσφορά, συμπλήρώνοντας τήν
αντίστοιχή έιδική ήλέκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
δ) Oι προσφέροντές δύνανται να προβαίνουν, μέσώ τών λέιτουργιών του υποσυστήματος, σέ
έκτύπώσή έλέγχου ομαλότήτας τών έπιμέρους ποσοστών έκπτώσής, ανά ομάδα έργασιών,
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στήν πέρίπτώσή υποβολής προσφοράς μέ έπιμέρους ποσοστά έκπτώσής, κατ’ έφαρμογή τής
παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.15
ε) Στή συνέχέια, οι προσφέροντές παράγουν από το υποσύστήμα τα ήλέκτρονικά αρχέία
[«έκτυπώσέις» τών Δικαιολογήτικών Συμμέτοχής και τής Οικονομικής Προσφοράς τους σέ
μορφή αρχέίου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχέία αυτά γίνονται αποδέκτά, έφόσον
φέρουν, τουλάχιστον προήγμένή ήλέκτρονική υπογραφή, ή οποία υποστήρίζέται από
αναγνώρισμένο (έγκέκριμένο) πιστοποιήτικό και έπισυνάπτονται στους αντίστοιχους
(υπο)φακέλους τής προσφοράς. Κατά τή συστήμική υποβολή τής προσφοράς το υποσύστήμα
πραγματοποιέί αυτοματοποιήμένους έλέγχους έπιβέβαίώσής τής ήλέκτρονικής προσφοράς σέ
σχέσή μέ τα παραχθέντα ήλέκτρονικά αρχέία (Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής και Οικονομική
Προσφορά) και έφόσον οι έλέγχοι αυτοί αποβούν έπιτυχέίς ή προσφορά υποβάλλέται στο
υποσύστήμα. Διαφορέτικά, ή προσφορά δέν υποβάλλέται και το υποσύστήμα ένήμέρώνέι τους
προσφέροντές μέ σχέτικό μήνυμα σφάλματος στή διέπαφή του χρήστή τών προσφέρόντών,
προκέιμένου οι τέλέυταίοι να προβούν στις σχέτικές ένέργέιές διόρθώσής.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δέν έχουν αποτυπώθέί στο σύνολό τους στις έιδικές
ήλέκτρονικές φόρμές του υποσυστήματος, οι προσφέροντές έπισυνάπτουν τα σχέτικά
ήλέκτρονικά αρχέία, σύμφώνα μέ τα ανώτέρώ, στήν πέρίπτώσή έ.16
ζ) Από το υποσύστήμα έκδίδέται ήλέκτρονική απόδέιξή υποβολής προσφοράς, ή οποία
αποστέλλέται στον οικονομικό φορέα μέ μήνυμα ήλέκτρονικού ταχυδρομέίου.
Στις πέριπτώσέις που μέ τήν προσφορα υποβαλλονται δήμοσια ή/και ιδιώτικα έγγραφα, έιτέ
έχουν παραχθέι απο τον ιδιο τον προσφέροντα έιτέ απο τριτους, αυτα γινονται αποδέκτα, ανα
πέριπτώσή, συμφώνα μέ τήν παρ. β του αρθρου 4.2.τής παρουσας17
η) Έώς τήν ήμέρα και ώρα αποσφραγισής τών προσφορών προσκομιζονται, μέ έυθυνή του
οικονομικου φορέα, στήν αναθέτουσα αρχή, σέ έντυπή μορφή και σέ κλέιστο φακέλο, στον
οποιο αναγραφέται ο αποστολέας και ώς παραλήπτής ή Επιτροπή Διαγώνισμου του παροντος
διαγώνισμου, τυχον στοιχέια τής ήλέκτρονικής προσφορας του, ήτοι τών υποφακέλών
«Δικαιολογήτικα Συμμέτοχής» και «Οικονομική Προσφορα», τα οποια απαιτέιται να
προσκομισθουν σέ πρώτοτυπα ή ακριβή αντιγραφα18.
Τέτοια στοιχέια και δικαιολογήτικα ένδέικτικα έιναι :
i) ή πρώτοτυπή έγγυήτική έπιστολή συμμέτοχής, πλήν τών πέριπτώσέών που αυτή έκδιδέται
ήλέκτρονικα, αλλώς ή προσφορα απορριπτέται ώς απαραδέκτή, συμφώνα μέ τα έιδικοτέρα
οριζομένα στο αρθρο 4.1. γ) τής παρουσας,
ii) αυτα που δέν υπαγονται στις διαταξέις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ένδέικτικα
συμβολαιογραφικές ένορκές βέβαιώσέις ή λοιπα συμβολαιογραφικα έγγραφα),
iii) ιδιώτικα έγγραφα τα οποια δέν έχουν έπικυρώθέι απο δικήγορο ή δέν φέρουν θέώρήσή
απο υπήρέσιές και φορέις τής πέριπτώσής α τής παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δέν
συνοδέυονται απο υπέυθυνή δήλώσή για τήν ακριβέια τους, καθώς και
iv) αλλοδαπα δήμοσια έντυπα έγγραφα που φέρουν τήν έπισήμέιώσή τής Χαγής (Apostille), ή
προξένική θέώρήσή και δέν έχουν έπικυρώθέι απο δικήγορο.
Σέ πέριπτώσή μή υποβολής ένος ή πέρισσοτέρών απο τα ώς ανώ στοιχέια και δικαιολογήτικα
που υποβαλλονται σέ έντυπή μορφή, πλήν τής πρώτοτυπής έγγυήσής συμμέτοχής, δυναται να
συμπλήρώνονται και να υποβαλλονται συμφώνα μέ το αρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντές δύνανται να ζήτήσουν τήν απόσυρσή υποβλήθέίσας προσφοράς, πριν τήν
καταλήκτική ήμέρομήνία υποβολής τών προσφορών, μέ έγγραφο αίτήμα τους προς τήν
αναθέτουσα αρχή, σέ μορφή ήλέκτρονικού αρχέίου Portable Document Format (PDF)19 που
υποβάλλέται σύμφώνα μέ τις πέρ. ii) ή iv) τής παρ. β του άρθρου 4.2. τής παρούσας,20 μέσώ
τής λέιτουργικότήτας «Επικοινώνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιήμένος χρήστής τής
αναθέτουσας αρχής, χώρίς να απαιτέίται απόφασή τής τέλέυταίας, προβαίνέι στήν απόρριψή
τής σχέτικής ήλέκτρονικής προσφοράς στο υποσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμέρομήνία
υποβολής τής προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλέι έκ νέου
προσφορά μέσώ του υποσυστήματος έώς τήν καταλήκτική ήμέρομήνία υποβολής τών
προσφορών.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή
δικαστική προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μέτα τήν καταλήκτική ήμέρομήνια υποβολής προσφορών, οπώς οριζέται στο αρθρο 18 τής
παρουσας, και πριν απο τήν ήλέκτρονική αποσφραγισή, πιστοποιήμένος χρήστής τής
Αναθέτουσας Αρχής μέταβιβαζέι τήν αρμοδιοτήτα διαχέιρισής του ήλέκτρονικου διαγώνισμου
σέ πιστοποιήμένο χρήστή τής Επιτροπής Διαγώνισμου.
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβαζέι στον Προέδρο τής Επιτροπής Διαγώνισμου τους κλέιστους
φακέλους μέ τις πρώτοτυπές έγγυήσέις συμμέτοχής, που έχουν προσκομιστέι, πριν απο τήν
ήμέρομήνια και ώρα αποσφραγισής τών προσφορών που οριζέται, ομοιώς, στο αρθρο 18 τής
παρουσας.
Η Επιτροπή Διαγώνισμου21, κατα τήν ήμέρομήνια και ώρα που οριζέται στο αρθρο 18,
προβαινέι σέ ήλέκτρονική αποσφραγισή του υποφακέλου «Δικαιολογήτικα Συμμέτοχής» και
του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορα”, χώρις να παρέχέι στους προσφέροντές προσβασή
στα υποβλήθέντα δικαιολογήτικα συμμέτοχής ή στις υποβλήθέισές οικονομικές προσφορές.
γ) Μέτα τήν ώς ανώ αποσφραγισή, και πριν απο τήν έκδοσή οποιασδήποτέ αποφασής σχέτικα
μέ τήν αξιολογήσή τών προσφορών τής παρουσας, ή Επιτροπή Διαγώνισμου, προβαινέι στις
ακολουθές ένέργέιές22:
(i) αναρτα στον ήλέκτρονικο χώρο «Συνήμμένα Ηλέκτρονικου Διαγώνισμου», τον σχέτικο
καταλογο προσφέροντών, οπώς αυτος παραγέται απο το υποσυστήμα, μέ δικαιώμα
προσβασής μονον στους προσφέροντές,
ii) έλέγχέι έαν προσκομιστήκαν οι απαιτουμένές πρώτοτυπές έγγυήτικές έπιστολές
συμμέτοχής συμφώνα μέ τήν παρ. 3.5 πέρ. β του αρθρου 3 τής παρουσας. Η προσφορα
οικονομικου φορέα που παρέλέιψέ έιτέ να προσκομισέι τήν απαιτουμένή πρώτοτυπή έγγυήσή
συμμέτοχής, σέ πέριπτώσή υποβολής έγχαρτής έγγυήσής συμμέτοχής, έιτέ να υποβαλέι τήν
απαιτουμένή έγγυήσή ήλέκτρονικής έκδοσής στον οικέιο ήλέκτρονικο (υπο)-φακέλο μέχρι τήν
καταλήκτική ήμέρομήνια υποβολής τών προσφορών, απορριπτέται ώς απαραδέκτή, μέτα απο
γνώμή τής Επιτροπής Διαγώνισμου, ή οποια συντασσέι πρακτικο, στο οποιο πέριλαμβανονται
τα αποτέλέσματα του ανώτέρώ έλέγχου και υποβαλλέι στήν αναθέτουσα αρχή το σχέτικο
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ήλέκτρονικο αρχέιο, ώς “έσώτέρικο”, μέσώ τής λέιτουργιας “έπικοινώνια” του υποσυστήματος,
προς έγκρισή για τή λήψή αποφασής απορριψής τής προσφορας, συμφώνα μέ τήν παρ. 1 του
αρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μέτα τήν έκδοσή τής αποφασής έγκρισής του ανώτέρώ πρακτικου για τήν απορριψή τής
προσφορας, ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιέι τήν αποφασή σέ ολους τους προσφέροντές.
Η αποφασή απορριψής τής προσφορας έκδιδέται πριν απο τήν έκδοσή οποιασδήποτέ αλλής
αποφασής σχέτικα μέ τήν αξιολογήσή τών προσφορών τής παρουσας διαδικασιας.23
iii) Στή συνέχέια διαβιβαζέι τον σχέτικο καταλογο προσφέροντών, κατα σέιρα μέιοδοσιας,
στήν αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντές, προκέιμένου να λαβουν γνώσή και αναρτα
στον ήλέκτρονικο χώρο «Συνήμμένα Ηλέκτρονικου Διαγώνισμου», τον ώς ανώ καταλογο, μέ
δικαιώμα προσβασής μονο στους προσφέροντές.
δ) Ακολουθώς, ή Επιτροπή Διαγώνισμου προβαινέι, κατα σέιρα μέιοδοσιας, σέ έλέγχο τής
ολογραφής και αριθμήτικής αναγραφής τών έπιμέρους ποσοστών έκπτώσής και τής ομαλής
μέταξυ τους σχέσής, βασέι τής παραγώγής σχέτικου ψήφιακου αρχέιου, μέσα απο το
υποσυστήμα.
Για τήν έφαρμογή του έλέγχου ομαλοτήτας, χρήσιμοποιέιται απο τήν Επιτροπή Διαγώνισμου
ή μέσή έκπτώσή προσφορας (Εμ), συμφώνα μέ τα οριζομένα στα αρθρα 95 και 98 του ν.
4412/2016
ε) Όλές οι οικονομικές προσφορές, μέτα τις τυχον αναγκαιές διορθώσέις, καταχώριζονται,
κατα τή σέιρα μέιοδοσιας, στο πρακτικο τής έπιτροπής.
στ) Στή συνέχέια, ή Επιτροπή Διαγώνισμου, τήν ιδια ήμέρα, έλέγχέι τα δικαιολογήτικα
συμμέτοχής του αρθρου 24.2 τής παρουσας, κατα τή σέιρα τής μέιοδοσιας, αρχιζοντας απο τον
πρώτο μέιοδοτή. Αν ή ολοκλήρώσή του έλέγχου αυτου δέν έιναι δυνατή τήν ιδια μέρα, λογώ
του μέγαλου αριθμου τών προσφορών, έλέγχονται τουλαχιστον οι δέκα (10) πρώτές κατα
σέιρα μέιοδοσιας. Στήν πέριπτώσή αυτή ή διαδικασια συνέχιζέται τις έπομένές έργασιμές
ήμέρές24.
ζ) Η Επιτροπή Διαγώνισμου, παραλλήλα μέ τις ώς ανώ ένέργέιές, έπικοινώνέι μέ τους έκδοτές
που αναγραφονται στις υποβλήθέισές έγγυήτικές έπιστολές, προκέιμένου να διαπιστώσέι τήν
έγκυροτήτα τους.25 Αν διαπιστώθέι πλαστοτήτα έγγυήτικής έπιστολής, ο υποψήφιος
αποκλέιέται απο τον διαγώνισμο, υποβαλλέται μήνυτήρια αναφορα στον αρμοδιο έισαγγέλέα.
η) Η πέριγραφομένή διαδικασια καταχώρέιται στο πρακτικο τής Επιτροπής Διαγώνισμου ή σέ
παραρτήμα του, που υπογραφέται απο τον Προέδρο και τα μέλή τής.
Ως ασυνήθιστα χαμήλές προσφορές, τέκμαιρονται οικονομικές προσφορές που έμφανιζουν
αποκλισή μέγαλυτέρή τών δέκα (10) ποσοστιαιών μοναδών απο τον μέσο ορο του συνολου
τών έκπτώσέών τών παραδέκτών προσφορών που υποβλήθήκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δυναται να κρινέι οτι συνιστουν ασυνήθιστα χαμήλές προσφορές και
προσφορές μέ μικροτέρή ή καθολου αποκλισή απο το ώς ανώ οριο.26
Στις παραπανώ πέριπτώσέις, ή αναθέτουσα αρχή απαιτέι απο τους οικονομικους φορέις να
έξήγήσουν τήν τιμή ή το κοστος που προτέινουν στήν προσφορα τους, έντος αποκλέιστικής
προθέσμιας έικοσι (20) ήμέρών απο τήν κοινοποιήσή τής σχέτικής προσκλήσής, ή οποια
αποστέλλέται μέσώ τής λέιτουργιας «Επικοινώνια» του υποσυστήματος.
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Αν οικονομικος φορέας δέν ανταποκριθέι στή σχέτική προσκλήσή τής αναθέτουσας αρχής
έντος τής ανώ προθέσμιας και δέν υποβαλλέι έξήγήσέις, ή προσφορα του απορριπτέται ώς μή
κανονική και καταπιπτέι υπέρ τής αναθέτουσας αρχής ή έγγυήτική έπιστολή συμμέτοχής. Αν
οι έξήγήσέις δέν γινουν αποδέκτές, ή προσφορα απορριπτέται, ώστοσο δέν καταπιπτέι ή
έγγυήτική έπιστολή συμμέτοχής.
Οι παρέχομένές έξήγήσέις του οικονομικου φορέα, οι οποιές υποβαλλονται, ομοιώς, μέσώ τής
λέιτουργιας « Επικοινώνια», ιδιώς ώς προς τον προσδιορισμο οικονομικών μέγέθών, μέ τις
οποιές ο προσφέρών διαμορφώσέ τήν προσφορα του, αποτέλουν δέσμέυτικές συμφώνιές και
τμήμα τής συμβασής αναθέσής που δέν μπορουν να μέταβλήθουν καθ’ ολή τή διαρκέια
έκτέλέσής τής συμβασής.
Κατα τα λοιπα έφαρμοζονται τα αναλυτικα αναφέρομένα στα αρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016
Η Επιτροπή Διαγώνισμου ολοκλήρώνέι τή συνταξή του σχέτικου πρακτικου μέ το αποτέλέσμα
τής διαδικασιας, μέ το οποιο έισήγέιται τήν αναθέσή τής συμβασής στον μέιοδοτή (ή τή
ματαιώσή τής διαδικασιας), και υποβαλλέι στήν αναθέτουσα αρχή το σχέτικο ήλέκτρονικο
αρχέιο, ώς “έσώτέρικο”, προς έγκρισή, μέταβιβαζοντας παραλλήλα ξανα τήν αρμοδιοτήτα
διαχέιρισής του ήλέκτρονικου διαγώνισμου στον αρμοδιο πιστοποιήμένο χρήστή τής
αναθέτουσας αρχής.
Η αποδοχή ή απορριψή τών έξήγήσέών τών οικονομικών φορέών, κατοπιν γνώμής τής
Επιτροπής Διαγώνισμου27, ή οποια πέριλαμβανέται στο ώς ανώ πρακτικο, ένσώματώνέται
στήν αποφασή τής έπομένής πέριπτώσής (θ). Για τήν έξέτασή τών έξήγήσέών δυναται να
συγκροτουνται και έκτακτές έπιτροπές ή ομαδές έργασιας, κατα τα οριζομένα στήν παρ. 3 του
αρθρου 221 ν. 4412/2016.
θ) Στή συνέχέια, ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιέι τήν αποφασή έγκρισής του πρακτικου σέ
ολους τους προσφέροντές, έκτος απο έκέινους, οποιοι αποκλέιστήκαν οριστικα, λογώ μή
υποβολής ή προσκομισής τής πρώτοτυπής έγγυήσής συμμέτοχής, συμφώνα μέ τήν πέριπτώσή
(γ) τής παρουσας παραγραφου 4.1 και παρέχέι προσβασή στα υποβλήθέντα δικαιολογήτικα
συμμέτοχής και στις οικονομικές προσφορές τών λοιπών προσφέροντών. Κατα τής αποφασής
αυτής χώρέι προδικαστική προσφυγή, κατα τα οριζομένα στήν παραγραφο 4.3 τής παρουσής.
ι) Επισήμαινέται, τέλος, οτι, σέ πέριπτώσή που οι προσφορές έχουν τήν ιδια ακριβώς τιμή
(ισοτιμές), ή αναθέτουσα αρχή έπιλέγέι τον (προσώρινο) αναδοχο μέ κλήρώσή μέταξυ τών
οικονομικών φορέών που υπέβαλαν ισοτιμές προσφορές. Η κλήρώσή γινέται ένώπιον τής
Επιτροπής Διαγώνισμου και παρουσια τών οικονομικών φορέών που υπέβαλαν τις ισοτιμές
προσφορές, σέ ήμέρα και ώρα που θα τους γνώστοποιήθέι μέσώ τής λέιτουργικοτήτας
“έπικοινώνια” του υποσυστήματος.
Τα αποτέλέσματα τής ώς ανώ κλήρώσής ένσώματώνονται, ομοιώς, στήν αποφασή τής
προήγουμένής πέριπτώσής (θ).
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μέτα απο τήν αξιολογήσή τών προσφορών, ή αναθέτουσα αρχή προσκαλέι, στο πλαισιο τής
παρουσας ήλέκτρονικής διαδικασιας συναψής συμβασής και μέσώ τής λέιτουργικοτήτας τής
«Επικοινώνιας», τον προσώρινο αναδοχο να υποβαλέι έντος προθέσμιας δέκα (10) ήμέρών 28
11

22PROC011167904 2022-08-31

από τήν κοινοποίήσή τής σχέτικής έγγραφής έιδοποίήσής σέ αυτόν τα προβλέπομένα, στο
αρθρο 23 τής παρουσας, αποδέικτικα μέσα (δικαιολογήτικα προσώρινου αναδοχου) και τα
αποδέικτικα έγγραφα νομιμοποιήσής.29 Ο προσώρινος αναδοχος δυναται να υποβαλέι, έντος
τής ώς ανώ προθέσμιας, αιτήμα, προς τήν αναθέτουσα αρχή, για παρατασή τής, συνοδέυομένο
απο αποδέικτικα έγγραφα πέρι αιτήσής χορήγήσής δικαιολογήτικών προσώρινου αναδοχου.
Στήν πέριπτώσή αυτή ή αναθέτουσα αρχή παρατέινέι τήν προθέσμια υποβολής αυτών, για οσο
χρονο απαιτήθέι για τή χορήγήσή τους απο τις αρμοδιές δήμοσιές αρχές.
β) Τα δικαιολογήτικα του προσώρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορέα
ήλέκτρονικα, μέσώ τής λέιτουργικοτήτας τής «Επικοινώνιας» στήν αναθέτουσα αρχή, δέν
απαιτέιται να προσκομισθουν και σέ έντυπή μορφή και γινονται αποδέκτα, ανα πέριπτώσή,
έφοσον υποβαλλονται, συμφώνα μέ τα προβλέπομένα στις διαταξέις:
i) έιτέ τών αρθρών 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 πέρι ήλέκτρονικών δήμοσιών έγγραφών
που φέρουν ήλέκτρονική υπογραφή ή σφραγιδα, και, έφοσον προκέιται για αλλοδαπα δήμοσια
ήλέκτρονικα έγγραφα, έαν φέρουν έπισήμέιώσή e-Apostille
ii) έιτέ τών αρθρών 15 και 2730 του ν. 4727/2020 πέρι ήλέκτρονικών ιδιώτικών έγγραφών που
φέρουν ήλέκτρονική υπογραφή ή σφραγιδα
iii) έιτέ του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, οπώς ισχυέι πέρι βέβαιώσής του γνήσιου τής
υπογραφής- έπικυρώσής τών αντιγραφών
iv) έιτέ τής παρ. 2 του αρθρου 3731 του ν. 4412/2016, πέρι χρήσής ήλέκτρονικών υπογραφών
σέ ήλέκτρονικές διαδικασιές δήμοσιών συμβασέών,
v) έιτέ τής παρ. 13 του αρθρου 80 του ν.4412/2016, πέρι συνυποβολής υπέυθυνής δήλώσής
στήν πέριπτώσή απλής φώτοτυπιας ιδιώτικών έγγραφών32.
Επιπλέον δέν προσκομιζονται σέ έντυπή μορφή τα ΦΕΚ και ένήμέρώτικα και τέχνικα
φυλλαδια και αλλα έντυπα, έταιρικα ή μή, μέ έιδικο τέχνικο πέριέχομένο, δήλαδή έντυπα μέ
αμιγώς τέχνικα χαρακτήριστικα, οπώς αριθμους, αποδοσέις σέ διέθνέις μοναδές,
μαθήματικους τυπους και σχέδια.
Τα ώς ανώ στοιχέια και δικαιολογήτικα καταχώριζονται απο αυτον σέ μορφή ήλέκτρονικών
αρχέιών μέ μορφοτυπο PDF.
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει
(ενδεικτικά: χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε
μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)33
β.1) Εντος τής προθέσμιας υποβολής τών δικαιολογήτικών κατακυρώσής και το αργοτέρο έώς
τήν τριτή έργασιμή ήμέρα απο τήν καταλήκτική ήμέρομήνια ήλέκτρονικής υποβολής τους,
προσκομιζονται μέ έυθυνή του οικονομικου φορέα, στήν αναθέτουσα αρχή, σέ έντυπή μορφή
και σέ κλέιστο φακέλο, στον οποιο αναγραφέται ο αποστολέας, τα στοιχέια του διαγώνισμου
και ώς παραλήπτής ή Επιτροπή, τα στοιχέια και δικαιολογήτικα, τα οποια απαιτέιται να
προσκομισθουν σέ έντυπή μορφή (ώς πρώτοτυπα ή ακριβή αντιγραφα).34
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Τέτοια στοιχέια και δικαιολογήτικα ένδέικτικα έιναι :

i) αυτα που δέν υπαγονται στις διαταξέις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οπώς ισχυέι,
(ένδέικτικα συμβολαιογραφικές ένορκές βέβαιώσέις ή λοιπα συμβολαιογραφικα έγγραφα)
ii) ιδιώτικα έγγραφα τα οποια δέν έχουν έπικυρώθέι απο δικήγορο ή δέν φέρουν θέώρήσή απο
υπήρέσιές και φορέις τής πέριπτώσής α τής παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δέν
συνοδέυονται απο υπέυθυνή δήλώσή για τήν ακριβέια τους, καθώς και
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τή Σφραγιδα τής Χαγής (Apostille) ή προξένική θέώρήσή
και δέν έιναι έπικυρώμένα απο δικήγορο.
Σήμέιώνέται οτι στα αλλοδαπα δήμοσια έγγραφα και δικαιολογήτικα έφαρμοζέται ή Συνθήκή
τής Χαγής τής 5ής.10.1961, που κυρώθήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφοσον συντασσονται
σέ κρατή που έχουν προσχώρήσέι στήν ώς ανώ Συνθήκή, αλλώς φέρουν προξένική θέώρήσή.
Απαλλασσονται απο τήν απαιτήσή έπικυρώσής (μέ Apostille ή Προξένική Θέώρήσή) αλλοδαπα
δήμοσια έγγραφα οταν καλυπτονται απο διμέρέις ή πολυμέρέις συμφώνιές που έχέι συναψέι
ή Ελλαδα (ένδέικτικα «Συμβασή νομικής συνέργασιας μέταξυ Ελλαδας και Κυπρου –
05.03.1984» (κυρώτικος ν.1548/1985, «Συμβασή πέρι απαλλαγής απο τήν έπικυρώσή
ορισμένών πραξέών και έγγραφών – 15.09.1977» (κυρώτικος ν.4231/2014)). Επισής
απαλλασσονται απο τήν απαιτήσή έπικυρώσής ή παρομοιας διατυπώσής δήμοσια έγγραφα
που έκδιδονται απο τις αρχές κρατους μέλους που υπαγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για τήν
απλουστέυσή τών απαιτήσέών για τήν υποβολή ορισμένών δήμοσιών έγγραφών στήν ΕΕ,
οπώς, ένδέικτικα, το λέυκο ποινικο μήτρώο, υπο τον ορο οτι τα σχέτικα μέ το γέγονος αυτο
δήμοσια έγγραφα έκδιδονται για πολιτή τής Ένώσής απο τις αρχές του κρατους μέλους τής
ιθαγένέιας του. Επισής, γινονται υποχρέώτικα αποδέκτα έυκρινή φώτοαντιγραφα έγγρα φών
που έχουν έκδοθέι απο αλλοδαπές αρχές και έχουν έπικυρώθέι απο δικήγορο, συμφώνα μέ τα
προβλέπομένα στήν παρ. 2 πέρ. β του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικήτικής
Διαδικασιας”, οπώς αντικατασταθήκέ ώς ανώ μέ το αρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δέν υποβλήθουν τα παραπανώ δικαιολογήτικα ή υπαρχουν έλλέιψέις σέ αυτα που
υπoβλήθήκαν ήλέκτρονικα ή σέ έντυπή μορφή, έφοσον απαιτέιται, συμφώνα μέ τα ανώτέρώ
ή αναθέτουσα αρχή καλέι τον προσώρινο αναδοχο να προσκομισέι τα έλλέιποντα
δικαιολογήτικα ή να συμπλήρώσέι τα ήδή υποβλήθέντα ή να παρασχέι διέυκρινισέις, κατα τήν
έννοια του αρθρου 102 ν. 4412/2016, έντος προθέσμιας δέκα (10) ήμέρών απο τήν
κοινοποιήσή τής σχέτικής προσκλήσής σέ αυτον. Αν ο προσώρινος αναδοχος υποβαλλέι
αιτήμα προς τήν αναθέτουσα αρχή για παρατασή τής ώς ανώ προθέσμιας, το οποιο
συνοδέυέται μέ αποδέικτικα έγγραφα απο τα οποια να αποδέικνυέται οτι έχέι αιτήθέι τή
χορήγήσή τών δικαιολογήτικών, ή αναθέτουσα αρχή παρατέινέι τήν προθέσμια υποβολής τών
δικαιολογήτικών για οσο χρονο απαιτήθέι για τή χορήγήσή τών δικαιολογήτικών απο τις
αρμοδιές δήμοσιές αρχές.
Το παρον έφαρμοζέται αναλογώς και στις πέριπτώσέις που ή αναθέτουσα αρχή τυχον ζήτήσέι
τήν προσκομισή δικαιολογήτικών κατα τή διαδικασια αξιολογήσής τών προσφορών και πριν
απο το σταδιο κατακυρώσής, κατ’ έφαρμογή τής διαταξής του αρθρου 79 παραγραφος 5
έδαφιο α΄ ν. 4412/2016, τήρουμένών τών αρχών τής ισής μέταχέιρισής και τής διαφανέιας. 35
δ) Αν, κατα τον έλέγχο τών υποβλήθέντών δικαιολογήτικών, διαπιστώθέι οτι:
i) τα στοιχέια που δήλώθήκαν μέ το Ευρώπαικο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασής (ΕΕΕΣ), έιναι έκ
προθέσέώς απατήλα ή οτι έχουν υποβλήθέι πλαστα αποδέικτικα στοιχέια 36 ή
ii) αν δέν υποβλήθουν στο προκαθορισμένο χρονικο διαστήμα τα απαιτουμένα πρώτοτυπα ή
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αντιγραφα, τών παραπανώ δικαιολογήτικών, ή
iii) αν απο τα δικαιολογήτικα που προσκομισθήκαν νομιμώς και έμπροθέσμώς, δέν
αποδέικνυονται οι οροι και οι προυποθέσέις συμμέτοχής συμφώνα μέ τα αρθρα 21, 22 και 23
τής παρουσας, 37
απορριπτέται ή προσφορα του προσώρινου αναδοχου, καταπιπτέι υπέρ τής αναθέτουσας
αρχής ή έγγυήσή συμμέτοχής του και ή κατακυρώσή γινέται στον προσφέροντα που υπέβαλέ
τήν αμέσώς έπομένή πλέον συμφέρουσα απο οικονομική αποψή προσφορα βασέι τής τιμής,
τήρουμένής τής ανώτέρώ διαδικασιας.
Σέ πέριπτώσή έγκαιρής και προσήκουσας ένήμέρώσής τής αναθέτουσας αρχής για μέταβολές
στις προυποθέσέις τις οποιές ο προσώρινος αναδοχος έιχέ δήλώσέι μέ το Ευρώπαικο Ενιαιο
Έγγραφο Συμβασής (ΕΕΕΣ) οτι πλήροι και οι οποιές έπήλθαν ή για τις οποιές έλαβέ γνώσή
μέχρι τή συναψή τής συμβασής (οψιγένέις μέταβολές), δέν καταπιπτέι υπέρ τής αναθέτουσας
αρχής ή προσκομισθέισα, συμφώνα μέ το αρθρο 15 τής παρουσας, έγγυήσή συμμέτοχής. 38,.
Αν κανένας απο τους προσφέροντές δέν υπέβαλέ αλήθή ή ακριβή δήλώσή, ή αν κανένας απο
τους προσφέροντές δέν προσκομιζέι ένα ή πέρισσοτέρα απο τα απαιτουμένα έγγραφα και
δικαιολογήτικα, ή αν κανένας απο τους προσφέροντές δέν αποδέιξέι οτι: α) δέν βρισκέται σέ
μια απο τις καταστασέις που αναφέρονται στο αρθρο 22.Α και β) πλήροι τα σχέτικα κριτήρια
έπιλογής τών αρθρών 22.Β έώς 22.Ε, οπώς αυτα έχουν καθοριστέι στήν παρουσα , ή διαδικασια
συναψής τής συμβασής ματαιώνέται.
Η διαδικασια έλέγχου τών ώς ανώ δικαιολογήτικών ολοκλήρώνέται μέ τή συνταξή πρακτικου
απο τήν Επιτροπή Διαγώνισμου, στο οποιο αναγραφέται ή τυχον συμπλήρώσή
δικαιολογήτικών κατα τα οριζομένα στις παραγραφους (α) και (γ) του παροντος αρθρου. 39 Η
Επιτροπή, στή συνέχέια, το κοινοποιέι, μέσώ τής «λέιτουργικοτήτας τής «Επικοινώνιας», στο
αποφαινομένο οργανο τής αναθέτουσας αρχής για τή λήψή αποφασής έιτέ κατακυρώσής τής
συμβασής έιτέ ματαιώσής τής διαδικασιας, ανα πέριπτώσή.
Τα αποτέλέσματα του έλέγχου τών δικαιολογήτικών του προσώρινου αναδοχου
έπικυρώνονται μέ τήν αποφασή κατακυρώσής του αρθρου 105 ν. 4412/2016, 40 ήτοι μέ τήν
αποφασή του προήγουμένου έδαφιου, στήν οποια αναφέρονται υποχρέώτικα οι προθέσμιές
για τήν αναστολή τής συναψής συμβασής, συμφώνα μέ τα αρθρα 360 έώς 372 του ιδιου
νομου.41
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιέι τήν αποφασή κατακυρώσής, μαζι μέ αντιγραφο ολών τών
πρακτικών τής διαδικασιας έλέγχου και αξιολογήσής τών προσφορών σέ ολους τους
οικονομικους φορέις που έλαβαν μέρος στή διαδικασια αναθέσής, έκτος απο τους οριστικώς
αποκλέισθέντές και ιδιώς οσους αποκλέιστήκαν οριστικα δυναμέι τής παρ. 1 του αρθρου 72
του ν. 4412/2016 και τής αντιστοιχής πέρ. γ τής παραγραφου 4.1 τής παρουσας,42 μέσώ τής
λέιτουργικοτήτας τής «Επικοινώνιας», και έπιπλέον αναρτα τα δικαιολογήτικα του
προσώρινου αναδοχου στον χώρο «Συνήμμένα Ηλέκτρονικου Διαγώνισμου».
ε)
Η αποφασή κατακυρώσής καθισταται οριστική, έφοσον συντρέξουν οι ακολουθές
προυποθέσέις:43
i.

ή αποφασή κατακυρώσής έχέι κοινοποιήθέι, συμφώνα μέ τα ανώτέρώ,

ii.

παρέλθέι απρακτή ή προθέσμια ασκήσής προδικαστικής προσφυγής ή σέ πέριπτώσή
ασκήσής, παρέλθέι απρακτή ή προθέσμια ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής
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αποφασής τής ΑΕΠΠ και σέ πέριπτώσή ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής
αποφασής τής ΑΕΠΠ, έκδοθέι αποφασή έπι τής αιτήσής, μέ τήν έπιφυλαξή τής
χορήγήσής προσώρινής διαταγής, συμφώνα μέ οσα οριζονται στο τέλέυταιο έδαφιο τής
παρ. 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016,
iii.

έχέι ολοκλήρώθέι έπιτυχώς ο προσυμβατικος έλέγχος απο το Ελέγκτικο Συνέδριο,
συμφώνα μέ τα αρθρα 324 έώς 327 του ν. 4700/2020, έφοσον απαιτέιται 44, και

iv.

ο προσώρινος αναδοχος έχέι υποβαλλέι, έπέιτα απο σχέτική προσκλήσή τής
αναθέτουσας αρχής, μέσώ τής λέιτουργικοτήτας τής “Επικοινώνιας” του
υποσυστήματος, υπέυθυνή δήλώσή, που υπογραφέται συμφώνα μέ οσα οριζονται στο
αρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στήν οποια δήλώνέται οτι, δέν έχουν έπέλθέι στο
προσώπο του οψιγένέις μέταβολές, κατα τήν έννοια του αρθρου 104 του ιδιου νομου,
και μονον στήν πέριπτώσή του προσυμβατικου έλέγχου ή τής ασκήσής προδικαστικής
προσφυγής κατα τής αποφασής κατακυρώσής.

Η υπέυθυνή δήλώσή έλέγχέται απο τήν αναθέτουσα αρχή και μνήμονέυέται στο συμφώνήτικο.
Εφοσον δήλώθουν οψιγένέις μέταβολές, ή δήλώσή έλέγχέται απο τήν Επιτροπή Διαγώνισμου,
ή οποια έισήγέιται προς το αρμοδιο αποφαινομένο οργανο.
Μέτα απο τήν οριστικοποιήσή τής αποφασής κατακυρώσής, ή αναθέτουσα αρχή προσκαλέι
τον αναδοχο, μέσώ τής λέιτουργικοτήτας τής “Επικοινώνιας” του υποσυστήματος, να
προσέλθέι για τήν υπογραφή του συμφώνήτικου, θέτοντας του προθέσμια δέκαπέντέ (15)
ήμέρών απο τήν κοινοποιήσή σχέτικής έγγραφής έιδικής προσκλήσής, 45 προσκομιζοντας και
τήν απαιτουμένή έγγυήτική έπιστολή καλής έκτέλέσής. Η συμβασή θέώρέιται συναφθέισα μέ
τήν κοινοποιήσή τής ώς ανώ έιδικής προσκλήσής.46
Πριν από τήν υπογραφή του συμφώνήτικού υποβάλλέται ή υπέύθυνή δήλώσή τής κοινής
απόφασής τών Υπουργών Ανάπτυξής και Επικρατέίας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
Εαν ο αναδοχος δέν προσέλθέι να υπογραψέι το συμφώνήτικο, μέσα στήν προθέσμια που
οριζέται στήν έιδική προκλήσή, και μέ τήν έπιφυλαξή αντικέιμένικών λογών ανώτέρας βιας,
κήρυσσέται έκπτώτος, καταπιπτέι υπέρ τής αναθέτουσας αρχής ή έγγυήσή συμμέτοχής του
και ακολουθέιται ή διαδικασια του παροντος αρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλέ
τήν αμέσώς έπομένή πλέον συμφέρουσα απο οικονομική αποψή προσφορα βασέι τιμής47. Αν
κανένας απο τους προσφέροντές δέν προσέλθέι για τήν υπογραφή του συμφώνήτικου, ή
διαδικασια αναθέσής τής συμβασής ματαιώνέται, συμφώνα μέ τήν πέριπτώσή β τής
παραγραφου 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορέι, στήν πέριπτώσή αυτήν, να αναζήτήσέι αποζήμιώσή, πέρα απο τήν
καταπιπτουσα έγγυήτική έπιστολή, ιδιώς δυναμέι τών αρθρών 197 και 198 ΑΚ. 48
Εαν ή αναθέτουσα αρχή δέν απέυθυνέι στον αναδοχο τήν ώς ανώ έιδική προσκλήσή, έντος
χρονικου διαστήματος έξήντα (60) ήμέρών απο τήν οριστικοποιήσή τής αποφασής
κατακυρώσής, και μέ τήν έπιφυλαξή τής υπαρξής έπιτακτικου λογου δήμοσιου συμφέροντος
ή αντικέιμένικών λογών ανώτέρας βιας, ο αναδοχος δικαιουται να απέχέι απο τήν υπογραφή
του συμφώνήτικου, χώρις να έκπέσέι ή έγγυήσή συμμέτοχής του, καθώς και να αναζήτήσέι
αποζήμιώσή ιδιώς δυναμέι τών αρθρών 197 και 198 ΑΚ.49
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κάθέ ένδιαφέρόμένος, ο οποίος έχέι ή έίχέ συμφέρον να του ανατέθέί ή συγκέκριμένή
δήμόσια σύμβασή και έχέι υποστέί ή ένδέχέται να υποστέί ζήμία από έκτέλέστή πράξή ή
παράλέιψή τής αναθέτουσας αρχής κατά παράβασή τής έυρώπαϊκής ένώσιακής ή έσώτέρικής
νομοθέσίας στον τομέα τών δήμοσίών συμβάσέών, έχέι δικαίώμα να προσφύγέι στήν Αρχή
Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφώνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στα
άρθρα 345έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ. Π.Δ. 39/2017, στρέφόμένος μέ προδικαστική προσφυγή,
κατά πράξής ή παράλέιψής τής αναθέτουσας αρχής, προσδιοριζοντας έιδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιασέις που δικαιολογουν το αιτήμα του50.
Σέ πέριπτώσή προσφυγής κατα πραξής τής αναθέτουσας αρχής, ή προθέσμια για τήν ασκήσή
τής προδικαστικής προσφυγής έιναι:
(α) δέκα (10) ήμέρές απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομένής πραξής στον ένδιαφέρομένο
οικονομικο φορέα αν ή πραξή κοινοποιήθήκέ μέ ήλέκτρονικα μέσα ή τήλέομοιοτυπια ή
(β) δέκαπέντέ (15) ήμέρές απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομένής πραξής σέ αυτον αν
χρήσιμοποιήθήκαν αλλα μέσα έπικοινώνιας, αλλώς
(γ) δέκα (10) ήμέρές απο τήν πλήρή, πραγματική ή τέκμαιρομένή, γνώσή τής πραξής που
βλαπτέι τα συμφέροντα του ένδιαφέρομένου οικονομικου φορέα. Ειδικά για τήν άσκήσή
προσφυγής κατά προκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τέκμαίρέται μέτά τήν πάροδο δέκαπέντέ
(15) ήμέρών από τή δήμοσίέυσή στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σέ πέριπτώσή παραλέιψής που αποδιδέται στήν αναθέτουσα αρχή, ή προθέσμια για τήν
ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής έιναι δέκαπέντέ (15) ήμέρές απο τήν έπομένή τής
συντέλέσής τής προσβαλλομένής παραλέιψής51.
Η προδικαστική προσφυγή, συντασσέται υποχρέώτικα μέ τή χρήσή του τυποποιήμένου
έντυπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιθέται ήλέκτρονικα στήν
ήλέκτρονική πέριοχή του συγκέκριμένου διαγώνισμου μέσώ τής λέιτουργικοτήτας
«Επικοινώνια» του υποσυστήματος προς τήν Αναθέτουσα Αρχή, έπιλέγοντας τήν ένδέιξή
«Προδικαστική Προσφυγή» συμφώνα μέ αρθρο 15 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμοσια Έργα.
Οι προθέσμιές ώς προς τήν υποβολή τών προδικαστικών προσφυγών και τών παρέμβασέών
αρχιζουν τήν έπομένή τής ήμέρας τής προαναφέρθέισας κατα πέριπτώσή κοινοποιήσής ή
γνώσής και λήγουν οταν πέρασέι ολοκλήρή ή τέλέυταια ήμέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή
έιναι έξαιρέτέα ή Σαββατο, οταν πέρασέι ολοκλήρή ή έπομένή έργασιμή ήμέρα και ώρα
23:59:5952
Για το παραδέκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφυγής κατατίθέται παράβολο από τον
προσφέύγοντα υπέρ του Ελλήνικού Δήμοσίου, σύμφώνα μέ όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/201653. Η έπιστροφή του παραβόλου στον προσφέύγοντα γίνέται: α) σέ πέρίπτώσή
ολικής ή μέρικής αποδοχής τής προσφυγής του, β) όταν ή αναθέτουσα αρχή ανακαλέί τήν
προσβαλλόμένή πράξή ή προβαίνέι στήν οφέιλόμένή ένέργέια πριν από τήν έκδοσή τής
απόφασής τής ΑΕΠΠ έπί τής προσφυγής, γ) σέ πέρίπτώσή παραίτήσής του προσφέύγοντα από
τήν προσφυγή του έώς και δέκα (10) ήμέρές από τήν κατάθέσή τής προσφυγής.
Η προθέσμια για τήν ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής και ή ασκήσή τής κώλυουν τή
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συναψή τής συμβασής έπι ποινή ακυροτήτας, ή οποια διαπιστώνέται μέ αποφασή τής ΑΕΠΠ
μέτα απο ασκήσή προδικαστικής προσφυγής, συμφώνα μέ το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016
και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμώς, μονή ή ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής δέν κώλύέι τήν
πρόοδο τής διαγώνιστικής διαδικασίας, υπό τήν έπιφύλαξή χορήγήσής από το Κλιμάκιο
προσώρινής προστασίας σύμφώνα μέ το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4
Π.Δ. 39/201754.
Η προήγούμένή παράγραφος δέν έφαρμόζέται στήν πέρίπτώσή που, κατά τή διαδικασία
σύναψής τής παρούσας σύμβασής, υποβλήθέί μόνο μία (1) προσφορά55.
Μέτά τήν, κατά τα ώς άνώ, ήλέκτρονική κατάθέσή τής προδικαστικής προσφυγής ή
αναθέτουσα αρχή, μέσώ τής λέιτουργίας ¨Επικοινώνία»:
α) Κοινοποιέί τήν προσφυγή το αργότέρο έώς τήν έπομένή έργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθέσή
τής σέ κάθέ ένδιαφέρόμένο τρίτο, ο οποίος μπορέί να θίγέται από τήν αποδοχή τής προσφυγής,
προκέιμένου να ασκήσέι το, προβλέπόμένο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017,
δικαίώμα παρέμβασής του στή διαδικασία έξέτασής τής προσφυγής, για τή διατήρήσή τής
ισχύος τής προσβαλλόμένής πράξής, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχέι στή
διάθέσή του.
β) Διαβιβάζέι στήν ΑΕΠΠ, το αργότέρο έντός δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τήν ήμέρα
κατάθέσής, τον πλήρή φάκέλο τής υπόθέσής, τα αποδέικτικά κοινοποίήσής στους
ένδιαφέρόμένους τρίτους αλλά και τήν Έκθέσή Απόψέών τής έπί τής προσφυγής. Στήν Έκθέσή
Απόψέών ή αναθέτουσα αρχή μπορέί να παραθέσέι αρχική ή συμπλήρώματική αιτιολογία για
τήν υποστήριξή τής προσβαλλόμένής μέ τήν προδικαστική προσφυγή πράξής.
γ) Κοινοποιέί σέ όλα τα μέρή τήν έκθέσή απόψέών, τις Παρέμβάσέις και τα σχέτικά έγγραφα
που τυχόν τή συνοδέύουν, μέσώ του ήλέκτρονικού τόπου του διαγώνισμού το αργότέρο έώς
τήν έπομένή έργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθέσή τους.
δ) Συμπλήρώματικά υπομνήματα κατατίθένται από οποιοδήποτέ από τα μέρή μέσώ τής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότέρο έντός πέντέ (5) ήμέρών από τήν κοινοποίήσή τών
απόψέών τής αναθέτουσας αρχής56.
Η ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής αποτέλέι προυποθέσή για τήν ασκήσή τών ένδικών
βοήθήματών τής αιτήσής αναστολής και τής αιτήσής ακυρώσής του αρθρου 372 Ν. 4412/2016
κατα τών έκτέλέστών πραξέών ή παραλέιψέών τής αναθέτουσας αρχής57.
Β. Όποιος έχέι έννομο συμφέρον μπορέί να ζήτήσέι, μέ το ίδιο δικόγραφο έφαρμοζόμένών
αναλογικά τών διατάξέών του π.δ. 18/1989, τήν αναστολή έκτέλέσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ
και τήν ακύρώσή τής ένώπιον του Διοικήτικού Εφέτέίου τής έδρας τής αναθέτουσας αρχής58.
Το αυτό ισχύέι και σέ πέρίπτώσή σιώπήρής απόρριψής τής προδικαστικής προσφυγής από τήν
Α.Ε.Π.Π. Δικαίώμα άσκήσής του ώς άνώ ένδικου βοήθήματος έχέι και ή αναθέτουσα αρχή, αν ή
Α.Ε.Π.Π. κάνέι δέκτή τήν προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχέι γίνέι έν
μέρέι δέκτή ή προδικαστική προσφυγή.
Μέ τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λογίζονται ώς συμπροσβαλλόμένές και όλές οι συναφέίς προς τήν
ανώτέρώ απόφασή πράξέις ή παραλέίψέις τής αναθέτουσας αρχής, έφόσον έχουν έκδοθέί ή
συντέλέστέί αντιστοίχώς έώς τή συζήτήσή τής ώς άνώ αίτήσής στο Δικαστήριο.
Η αίτήσή αναστολής και ακύρώσής πέριλαμβάνέι μόνο αιτιάσέις που έίχαν προταθέί μέ τήν
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στή διαδικασία ένώπιον τής Α.Ε.Π.Π. ή το πέριέχόμένο
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τών αποφάσέών τής. Η αναθέτουσα αρχή, έφόσον ασκήσέι τήν αίτήσή τής παρ. 1 του άρθρου
372 του ν. 4412/2016, μπορέί να προβάλέι και οψιγένέίς ισχυρισμούς αναφορικά μέ τους
έπιτακτικούς λόγους δήμοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τήν άμέσή
ανάθέσή τής σύμβασής.59
Η ώς άνώ αίτήσή κατατίθέται στο ώς αρμόδιο δικαστήριο μέσα σέ προθέσμία δέκα (10)
ήμέρών από κοινοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής ή από τήν παρέλέυσή τής
προθέσμίας για τήν έκδοσή τής απόφασής έπί τής προδικαστικής προσφυγής, ένώ ή δικάσιμος
για τήν έκδίκασή τής αίτήσής ακύρώσής δέν πρέπέι να απέχέι πέραν τών έξήντα (60) ήμέρών
από τήν κατάθέσή του δικογράφου.60
Αντίγραφο τής αίτήσής μέ κλήσή κοινοποιέίται μέ τή φροντίδα του αιτούντος προς τήν
Α.Ε.Π.Π., τήν αναθέτουσα αρχή, αν δέν έχέι ασκήσέι αυτή τήν αίτήσή, και προς κάθέ τρίτο
ένδιαφέρόμένο, τήν κλήτέυσή του οποίου διατάσσέι μέ πράξή του ο Πρόέδρος ή ο προέδρέύών
του αρμόδιου Δικαστήρίου ή Τμήματος έώς τήν έπόμένή ήμέρα από τήν κατάθέσή τής αίτήσής.
Ο αιτών υποχρέούται έπί ποινή απαραδέκτου του ένδίκου βοήθήματος να προβέί στις
παραπάνώ κοινοποιήσέις έντός αποκλέιστικής προθέσμίας δύο (2) ήμέρών από τήν έκδοσή
και τήν παραλαβή τής ώς άνώ πράξής του Δικαστήρίου. Εντός αποκλέιστικής προθέσμίας δέκα
(10) ήμέρών από τήν ώς άνώ κοινοποίήσή τής αίτήσής κατατίθέται ή παρέμβασή και
διαβιβάζονται ο φάκέλος και οι απόψέις τών παθήτικώς νομιμοποιούμένών. Εντός τής ίδιας
προθέσμίας κατατίθένται στο Δικαστήριο και τα στοιχέία που υποστήρίζουν τους ισχυρισμούς
τών διαδίκών.
Επιπρόσθέτα, ή παρέμβασή κοινοποιέίται μέ έπιμέλέια του παρέμβαίνοντος στα λοιπά μέρή
τής δίκής έντός δύο (2) ήμέρών από τήν κατάθέσή τής, αλλιώς λογίζέται ώς απαράδέκτή. Το
διατακτικό τής δικαστικής απόφασής έκδίδέται έντός δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τή
συζήτήσή τής αίτήσής ή από τήν προθέσμία για τήν υποβολή υπομνήμάτών.
Η προθέσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής ένώπιον του αρμοδίου δικαστήρίου
κώλύουν τή σύναψή τής σύμβασής μέχρι τήν έκδοσή τής οριστικής δικαστικής απόφασής,
έκτός έάν μέ προσώρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθέί διαφορέτικά. Επίσής, ή
προθέσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής κώλύουν τήν πρόοδο τής διαδικασίας
ανάθέσής για χρονικό διάστήμα δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, έκτός
έάν μέ τήν προσώρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθέί διαφορέτικά61. Για τήν άσκήσή
τής αιτήσέώς κατατίθέται παράβολο, σύμφώνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 372
παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ένδιαφέρόμένος δέν αιτήθήκέ ή αιτήθήκέ ανέπιτυχώς τήν αναστολή και ή σύμβασή
υπογράφήκέ και ή έκτέλέσή τής ολοκλήρώθήκέ πριν από τή συζήτήσή τής αίτήσής,
έφαρμόζέται αναλόγώς ή παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσέι πράξή ή παράλέιψή τής αναθέτουσας αρχής μέτά τή σύναψή τής
σύμβασής, το κύρος τής τέλέυταίας δέν θίγέται, έκτός αν πριν από τή σύναψή αυτής έίχέ
ανασταλέί ή διαδικασία σύναψής τής σύμβασής. Στήν πέρίπτώσή που ή σύμβασή δέν έίναι
άκυρή, ο ένδιαφέρόμένος δικαιούται να αξιώσέι αποζήμίώσή, σύμφώνα μέ τα αναφέρόμένα
στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Μέ τήν έπιφύλαξή τών διατάξέών του ν. 4412/2016, για τήν έκδίκασή τών διαφορών του
παρόντος άρθρου έφαρμόζονται οι διατάξέις του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχέτικα μέ τήν υπογραφή του συμφώνήτικου , ισχυ ουν τα προβλέπο μένα στις παρ. 4, 5, 7,
8 του α ρθρου 105 καθώ ς και στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα έ γγραφα τής συ μβασής μέ βα σή τα οποι α θα έκτέλέσθέι το έ ργο έι ναι τα αναφέρο μένα
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παρακα τώ. Σέ πέρι πτώσή ασυμφώνι ας τών πέριέχομέ νών σέ αυτα ο ρών, ή σέιρα ισχυ ος
καθορι ζέται ώς κατώτέ ρώ:
Το συμφώνήτικο , συμπέριλαμβανομέ νών τών παρασχέθέισώ ν έξήγή σέών του
οικονομικου φορέ α, συ μφώνα μέ τα α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι ώς ώς
προς τον προσδιορισμο οικονομικώ ν μέγέθώ ν μέ τις οποι ές ο ανα δοχος
διαμο ρφώσέ τήν προσφορα του,
2. Η παρου σα Διακή ρυξή.
3. Η Οικονομική Προσφορα .
4. Το Τιμολογιο Δήμοπρα τήσής
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρέώ σέών (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τέχνική Συγγραφή Υποχρέώ σέών (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ ς Προδιαγραφέ ς και τα
Παραρτή ματα τους,
7. Η Τέχνική Πέριγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής.
9. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές του έ ργου.
10. Το έγκέκριμέ νο Χρονοδια γραμμα κατασκέυή ς του έ ργου.
1.

Τα ανώτέ ρώ έ γγραφα τής συ μβασής ισχυ ουν, ο πώς διαμορφώ θήκαν, μέ τις
συμπλήρώματικέ ς πλήροφορι ές και διέυκρινι σέις που παρασχέ θήκαν απο τήν
αναθέ τουσα αρχή έπι ο λών τών ανώτέ ρώ.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα τής συμβασής συντασσονται υποχρέώτικα στήν έλλήνική γλώσσα και
προαιρέτικα και σέ αλλές γλώσσές, συνολικα ή μέρικα. Σέ πέριπτώσή ασυμφώνιας
μέταξυ τών τμήματών τών έγγραφών τής συμβασής που έχουν συνταχθέι σέ
πέρισσοτέρές γλώσσές, έπικρατέι ή έλλήνική έκδοσή62. Τυχον προδικαστικές
προσφυγές υποβαλλονται στήν έλλήνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα πέριλαμβανομένα σέ αυτές στοιχέια, καθώς και τα αποδέικτικα
έγγραφα συντασσονται στήν έλλήνική γλώσσα ή συνοδέυονται απο έπισήμή
μέταφρασή τους στήν έλλήνική γλώσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπα δήμοσια έγγραφα και δικαιολογήτικα έφαρμοζέται ή Συνθήκή τής Χαγής
τής 5.10.1961, που κυρώθήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφώνα μέ τα οριζομένα
στο αρθρο 4.2.β) τής παρουσας. Τα αλλοδαπα δήμοσια και ιδιώτικα έγγραφα
συνοδέυονται απο μέταφρασή τους στήν έλλήνική γλώσσα έπικυρώμένή έιτέ απο
προσώπο αρμοδιο κατα τις διαταξέις τής έθνικής νομοθέσιας έιτέ απο προσώπο κατα
νομο αρμοδιο τής χώρας στήν οποια έχέι συνταχθέι το έγγραφο 63 και γινονται
αποδέκτα συμφώνα μέ τα οριζομένα, ομοιώς, στο αρθρο 4.2.β) τής παρουσας.

6.4.

-

6.5.

Η έπικοινώνια μέ τήν αναθέτουσα αρχή, καθώς και μέταξυ αυτής και του αναδοχου, θα
γινονται υποχρέώτικα στήν έλλήνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
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7.1

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις”,
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

4. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης»,
7.

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 64
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
20

22PROC011167904 2022-08-31

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
17. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
19. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
20. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
21. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )65
22. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
23. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου
Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
24. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»
(Α΄44)
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
26. 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).
27. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
28. της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30-6-2021 ) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
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29. 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»,
30. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2453/ 09-06-2021)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
31. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄
4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
32. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων».
34. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων
έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών
εκτέλεσης έργων».
7.2

7.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις66, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Το έ ργο χρήματοδοτέι ται απο το ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξη»
(Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ
με
Κωδικό
ενάριθμου
2019ΣΕ27510133. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το
Ταμείο Συνοχής. Είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αρ.πρωτ. 10738/29-11-2019 (ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΡΝ55) του του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και ως
εκ τούτου η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί των τευχών
δημοπράτησης είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση του έργου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις 67 που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
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4013/201168, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης
και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν.
4412/2016.
8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Ο αναθέτων φορέας69 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του
υποσυστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του
ν. 4412/2016.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα.70
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρουσα διαδικασια έχέι έκδοθέι ή αποφασή μέ αρ.πρώτ. 10738/29-11-2019
(ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΡ-Ν55) του Υπουργου Αναπτυξής και Επένδυσέών για τήν αναλήψή
υποχρέώσής/έγκρισή δέσμέυσής πιστώσής 811.000,00€ στο Προγραμμα Δήμοσιών Επένδυσέών
(ΠΔΕ) 2019 μέ κώδικο 2019ΣΕ27510133
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ο τίτλος του έργου είναι:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 811 000,00
Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 469 762,43
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 84 557,24
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 83 147,95
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.
37

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 16 564,64, σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (εφόσον
προβλέπεται).

2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Κενταύρου, του
Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) μεταφοράς των λυμάτων έως το γήπεδο κατασκευής της
ΕΕΛ Κενταύρου.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 13271 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
•

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

•

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

•

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

-

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
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Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα
υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων
εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία
έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία
έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ ( 9 ) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης 72
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και
στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.

.
13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 74

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

73

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ
ΧΙΛ.ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ( 13.080,65€ ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
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και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή (ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου)
που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότ ι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

15.3

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,
ήτοι μέχρι …… - …… - 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
•
•
•
•

αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 22
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας
δικαιολογητικά
στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν,
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
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•
•
•

15.5

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των,
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού.
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου2 του ν. 4412/2016
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις,
σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, 75

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 76.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής (Πριμ)
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο77 σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν.
4412/2016 ύψους μέχρι πέντε τοις εκατό (5%), επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα κίνησης του έργου, καθώς
και προκαταβολής ύψους μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για δαπάνες προμηθειών υλικών, ή μηχανημάτων που
εγκαθίστανται στο έργο.
Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το
ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών και Μεταφορών.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον Ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής», στην
περίπτωση που θα χορηγήσει σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της
προκαταβολής. 78
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 302 και 150 του ν. 4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό
άρθρο αυτής)79.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα
φορέα, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 80.
16.2 Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος
προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% 81 επί
της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος
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παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη
σύμβαση.
16.3 Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου, ήτοι του αναθέτοντα φορέα και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
16.4 Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται
αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
16.5 Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την
πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη
καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος
πρόσθετη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος
για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε
περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα
προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 82 .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις
(3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής
προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο
171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση του
αναθέτοντα φορέα, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. 83
Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύ νολο των
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης
και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός. 84
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της
σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση
της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις
εκατό (70%) της συνολικής αξίας. 85
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται ή παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας.86
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν
υποβληθεί οι επιμετρήσεις. 87
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 88 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους89.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών90 ορίζεται
22 - 09 - 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

η

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
29 -09- 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

η

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
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την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες,
μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει,
καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε
περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ ( 10 ) μηνών91, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική 92.
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 .
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο
αναθέτων φορέας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρουσα Διακήρυξή αναρτήθήκέ στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τα έγγραφα τής παρούσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχώρήθήκαν στο
σχέτικό ήλέκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα μέ Συστήμικό Αύξοντα Αριθμό: …
[εφόσον
είναι
γνωστός],
και
αναρτήθήκαν
στή
Διαδικτυακή
Πύλή
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στήν ιστοσέλι δα τής αναθέ τουσας αρχή ς (www. dimosmykis.gr), (έφο σον διαθέ τέι),
αναρτα ται σχέτική ένήμέ ρώσή, συ μφώνα μέ τα οριζο μένα στο α ρθρο 2 τής παρου σας .
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4. Πέρι λήψή τής παρου σας Διακή ρυξής δήμοσιέυ έται στον Ελλήνικο Τυ πο 93, συ μφώνα μέ
το α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προγραμμα “Διαυ γέια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα τών έκ τής κέιμένής νομοθέσιας απαραιτήτών δήμοσιέυσέών τής πέριλήψής τής
δήμοπρασιας στήν οποια αναδέιχθήκέ αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και έισπραττονται μέ τον
πρώτο λογαριασμο πλήρώμής του έργου. Τα έξοδα δήμοσιέυσέών τών τυχον προήγουμένών
διαγώνισμών για τήν αναθέσή του ιδιου έργου, καθώς και τα έξοδα τών μή απαραιτήτών έκ
του νομου δήμοσιέυσέών βαρυνουν τήν αναθέτουσα αρχή και καταβαλλονται απο τις
πιστώσέις του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 94 που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΜ ή Η-Μ 95 και που είναι
εγκατεστημένα σε96:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 797 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτοντες Φορείς επιφυλάσσουν για
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης98.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης99,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται
από κάθε μέλος της ένωσης
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- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω,
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη100 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 24 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.)
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο101.

22.A.2.
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού102

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:103
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει
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υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 104
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη
εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers)
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές
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Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.105

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων. 106
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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.107

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4108, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία109
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 110 Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016. 111
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 112
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την
έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων113, ανά περίπτωση, στην
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας114. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια115

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ««ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» , πρέπει να έχουν ελάχιστη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ.
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στην
κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ»
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα αποδεικτικά μέσα της επάρκειάς τους, καθορίζονται
στο Άρθρο 23.5 παρ. β, γ, της Διακήρυξης.
Β) Δεν τίθενται άλλοι, πρόσθετοι Οικονομικοί όροι.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως
ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα116
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ»
ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» πρέπει να έχουν ελάχιστη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65) του Π.Δ. 71/2019, στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στην κατηγορία
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ»
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα αποδεικτικά μέσα της ικανότητάς τους, καθορίζονται
στο Άρθρο 23.6 παρ. β, γ, της Διακήρυξης.
Β) Δεν τίθενται άλλοι, πρόσθετοι όροι.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 117
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης118
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
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της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι119 για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς,
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου
22.Α της παρούσας.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με
τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ
νέου.
Δεν υπάρχουν εργασίες, η εκτέλεση των οποίων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην
ένωση αυτή. 120

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής121
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές
ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε
της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλονται προσφορές.
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Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους
του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.122.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή,
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν
123
.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης124.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων
αποκλεισμού125, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του
ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.Α της παρούσης126 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν
ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ.
10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’
της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 127
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με
το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις
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ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105
του ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση,
η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της
παρούσας128:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
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απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του129. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων
τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)130, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του131.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση132 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε. 133
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας
εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν
προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22134: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του135.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»136, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα.
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1
και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) 137 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22138, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού139.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22140, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα
από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με
αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από
τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47
του ως άνω π.δ.
(στ)(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από
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την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)141, ή βεβαίωση εγγραφής στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1ης τάξης και άνω

Η–Μ

Α1 τάξης και άνω
ή

Η–Μ

1ης τάξης και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
του άρθρου 21 της παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή
τους142
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των
πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση
εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

•

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση,

η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο
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ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για
την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα
με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
•
με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το
συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην
ενημερότητα πτυχίου ή
•

με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το
συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα
πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των
πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση
εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

•

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ
απαίτηση.
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Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο
9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.143

23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους144, εκτός
αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Ειδικότερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:145
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του 146.
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
44

22PROC011167904 2022-08-31

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά,
εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση
του οικονομικού φορέα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η,
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ.
71/2019, υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 147:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
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πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά
δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 148
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες
περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του
άρθρου 22. Α.4. (θ). 149
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του
άρθρου 23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση),
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες,
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
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23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών150 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία::

πρέπει,

επί

ποινή

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79 Α
του ίδιου ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η
οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την
υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να
προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει
προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον
αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας
αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. 151
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3

.................................................................... 152

25.4 Ο αναθέτων φορέας:
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα,
κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα
73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο
άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 153
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως
άνω λόγοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/
ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Μέ τήν υπ΄ αριθ. 11/21-1-2019 με ΑΔΑ:63ΞΠΩΚΛ-36Λ11-2019 απο φασή του Δ.Σ. Μυ κής
έγκρι θήκέ ή υποβολή προ τασής τής πρα ξής «Αποχέτευση-Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων οικ. Κενταύρου» συνολικου πρου πολογισμου 4.849.454,70€ στο Επιχέιρήσιακο
Προγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – άξονας
προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με
τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους
οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας πους απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ
ΕΡΓΑ.
Μέ τήν υπ΄ αριθ. πρωτ. 10738/29-11-2019 (ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΠ-Ν55) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκριθήκέ ή ένταξή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
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2019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, τής πραξής Αποχέτευση-Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικ. Κενταύρου» με
κωδικό 2019ΣΕ27510133, συνολικού προϋπολογισμού 3.750.648,97€.
Mε την υπ. αριθμ. 8903/2-8-2022 διατύπωση θετικής γνώμης εγκρίθηκε η Διακήρυξη για
το Υποέργο 2««Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου» ποσού 811.000,0€
Α/Α 2 της Πράξης 5041858 Tίτλος πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ - Tίτλος υποέργου (από
ΤΔΠ): «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου” ΕΠ:2 - Αξονας:14 - Τίτλος Αξ:
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Μέ τήν υπ΄ αριθ. 168/12-8-2022 με ΑΔΑ: ΩΥΖ0ΩΚΛ-0ΓΚ αποφασή τής οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Μυκής έγκριθήκαν οι οροι δήμοπρατήσής του διαγώνισμου του έργου:
Κατασκέυή αποχέτέυτικου δικτυου οικισμου Κένταυρου
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης
26. 4 Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε
στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν
ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια
διαδικασία.
Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη
αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Για τήν έννοια τών “κατώ τών οριών” δήμοσιών συμβασέών , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 πέρ. 29 του ν.
4412/2016.
2 Στήν πέριπτώσή που πήγή χρήματοδοτήσής έιναι ο τακτικος προυπολογισμος, ή αναθέτουσα αρχή
αναγραφέι τον αριθμο και τή χρονολογια τής αποφασής αναλήψής υποχρέώσής, έφοσον ή
προκαλουμένή δαπανή προκέιται να βαρυνέι το τρέχον οικονομικο έτος, τον αριθμο καταχώρισής
τής στα λογιστικα βιβλια του οικέιου φορέα, καθώς και τον αριθμο τής αποφασής έγκρισής τής
πολυέτους αναλήψής σέ πέριπτώσή που ή δαπανή έκτέινέται σέ πέρισσοτέρα του ένος οικονομικα
έτή, συμφώνα μέ οσα προβλέπονται στήν παρ. 4 του αρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), πέρι
διαδικασιας για τήν έκδοσή τής αποφασής αναλήψής υποχρέώσής. Στήν πέριπτώσή που πήγή
χρήματοδοτήσής έιναι το Προγραμμα Δήμοσιών Επένδυσέών, αναγραφέι τή Συλλογική Αποφασή
Ένταξής και τον έναριθμο. (Πρβλ. αρθρο 53 παρ. 2 πέρ. ζ του ν. 4412/2016).
3
Συμπλήρώνέται ο κώδικος που αφορα στήν ήλέκτρονική τιμολογήσή οπώς αυτος προσδιοριζέται
στον έπισήμο ιστοτοπο τής Γ.Γ. Πλήροφοριακών Συστήματών του Υπουργέιου Ψήφιακής
Διακυβέρνήσής
(Πρβλ.αρθρο 53 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016).
4
Mέσώ τής λέιτουργικοτήτας ''Επικοινώνια'' του υποσυστήματος
5 Το ΕΕΕΣ καταρτιζέται βασέι του τυποποιήμένου έντυπου του Παραρτήματος 2 του Εκτέλέστικου
Κανονισμου (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτροπής τής 5ής Ιανουαριου 2016 για τήν καθιέρώσή του
τυποποιήμένου έντυπου για το Ευρώπαικο Έγγραφο Προμήθέιας (L 3) και παρέχέται αποκλέιστικα
σέ ήλέκτρονική μορφή.
Το ΕΕΕΣ φέρέι υπογραφή μέ ήμέρομήνια έντος του χρονικου διαστήματος, κατα το οποιο μπορουν
να υποβαλλονται προσφορές.
Ο οικονομικος φορέας δυναται να διέυκρινιζέι τις δήλώσέις και πλήροφοριές που παρέχέι στο ΕΕΕΣ
μέ συνοδέυτική υπέυθυνή δήλώσή, τήν οποια υποβαλλέι μαζι μέ το ΕΕΕΣ Aπο τις 2-5-2019,
παρέχέται ή ήλέκτρονική υπήρέσια Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
που προσφέρέι τή δυνατοτήτα ήλέκτρονικής συνταξής και διαχέιρισής του Ευρώπαικου Ενιαιου
Εγγραφου Συμβασής (ΕΕΕΣ). Μπορέιτέ να δέιτέ τή σχέτική ανακοινώσή στή Διαδικτυακή Πυλή του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθώτικο (Επισήμή Εφήμέριδα τής Ευρώπαικής
Ένώσής L 17/65 τής 23ής Ιανουαριου 2018) στον Εκτέλέστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 για τήν
καθιέρώσή του τυποποιήμένου έντυπου για το Ευρώπαικο Ενιαιο Έγγραφο Προμήθέιας , μέ το
οποιο έπιλυθήκαν τα σχέτικα ζήτήματα ορολογιας που υπήρχαν στο αρχικο έπισήμο έλλήνικο
κέιμένο του Εκτέλέστικου Κανονισμου, Μπορέιτέ να δέιτέ το σχέτικο Διορθώτικο στήν ακολουθή
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
6 Η πέριπτώσή ι) συμπλήρώνέται και πέριλαμβανέται στή Διακήρυξή, έφοσον ή αναθέτουσα αρχή
προβλέπέι υποδέιγματα έγγραφών προς υποβολή απο τους οικονομικους φορέις, π.χ έγγυήτικών
έπιστολών.
7 Πρβλ. αρθρο 67 του ν. 4412/2016.
8
Συμπλήρώνέται απο τήν Αναθέτουσα Αρχή μέ σαφήνέια συγκέκριμένή ήμέρομήνια (έγκαιρώς, ήτοι
ώς τήν... ), προς αποφυγή οιασδήποτέ συγχυσής και αμφιβολιας.
9 Συμπλήρώνέται ή τέταρτή ήμέρα πριν απο τή λήξή τής προθέσμιας του αρθρου 18 τής παρουσας.
10 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ μέ α.π. 4121/30-07-2020 « Διέυκρινισέις ώς προς τήν τήρήσή τών
διατυπώσέών δήμοσιοτήτας στή διαγώνιστική διαδικασια σέ πέριπτώσή τροποποιήσής ορών τής
διακήρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
11 Πρβλ.αρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
12 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
13 Αν ή διέυθυνσή τής υπήρέσιας που τήρέι το πρώτοκολλο τής Αναθέτουσας Αρχής έιναι διαφορέτική
απο τήν αναφέρομένή στο αρθρο 1, αναγραφέται στο παρον σήμέιο ή σχέτική διέυθυνσή.
14 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
15 Στήν πέριπτώσή που χρήσιμοποιέιται ένιαιο ποσοστο έκπτώσής απαλέιφέται ή πέριπτώσή δ τής
παρ. 3.5. Πρβλ. αρθρο 95 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016, συμφώνα μέ το οποιο «αν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το
1
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συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
16 Σέ πέριπτώσή έφαρμογής τής διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 πέρ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελέυθέρή συμπλήρώσή τιμολογιου”, οι αναθέτουσές αρχές πέριλαμβανουν στήν έν λογώ
πέριπτώσή (στ) αναφορα για τήν υποβολή του σχέτικου τιμολογιου.
17 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
18 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
19 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
20 Πρβλ .αρθρο 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
21 Επισήμαινέται οτι, ώς προς τις προθέσμιές για τήν ολοκλήρώσή τών ένέργέιών τής Επιτροπής
Διένέργέιας Διαγώνισμου ισχυουν τα οριζομένα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016.
22 Πρβλ. αρθρο 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
23 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 ογδοο έδαφιο ν. 4412/2016
24 Πρβλ. αρθρο 221Α παρ. 1 πέρ. β του ν. 4412/2016.
25 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
26 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 5 πέρ. α του ν. 4412/2016
27 Ως προς τή γνώμοδοτήσή τής Επιτροπής Διαγώνισμου για τήν έξέτασή τών έξήγήσέών τών
ασυνήθιστα χαμήλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιώς σκέψέις 15-21
28 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016.
29 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
30 Βλ.σχέτικα μέ τήν ήλέκτρονική υπέυθυνή δήλώσή το αρθρο έικοστο έβδομο τής απο 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθήκέ μέ το αρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα τις παραγραφους 1 και
2 του οποιου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
31 Για τους φορέις του Βιβλιου ΙΙ τής παρ. 2 του αρθρου 259 του ν.4412/2016
32 Ομοιώς προβλέπέται και στήν πέριπτώσή υποβολής προσφορών, συμφώνα μέ το αρθρο 92 παρ. 8
του ν.4412/201
33 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
34 Πρβλ. αρθρο 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
35 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
36 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
37 Μέ τήν έπιφυλαξή τών παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψή έπανορθώτικών μέσών).
38 Πρβλ. αρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
39 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
40 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
41 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
42 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
43 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
44 Η φρασή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιθέται στή διακήρυξή μονο στις
πέριπτώσέις έκέινές, στις οποιές προβλέπέται υποχρέώσή προσυμβατικου έλέγχου.
45 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
47 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
52
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Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.
51 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
52 Πρβλ. αρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα
53 Πρβλ. αρθρο 363 του ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
55 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
56 Πρβλ. παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
57 Πρβλ. αρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. αρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
58
Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016
59
Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
60
Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
61
Πρβλ αρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
62 Πρβλ. αρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
63 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
64 Τιθέται μονο έφοσον προκέιται για συγχρήματοδοτουμένο έργο απο πορους τής Ευρώπαικής
Ένώσής.
65 Απο 1-1-2017 τέθήκέ σέ ισχυ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιο μέ το αρθρο 13 καταργήσέ το π.δ
113/2010.
66 Νομοι, ΠΔ και υπουργικές αποφασέις που έκδιδονται μέτα τήν έναρξή τής διαδικασιας συναψής τής
συμβασής συμφώνα μέ το αρθρο 61 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλουν μέρος του έφαρμοστέου
θέσμικου πλαισιου τής διακήρυξής.
67 Οι κρατήσέις προσαρμοζονται αναλογα μέ τον φορέα έκτέλέσής του έργου.
68 Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 έβδομο έδαφιο του ν. 4013/2011, οπώς αντικατασταθήκέ απο το αρθρο 44
του ν. 4605/2019.
69 Ή/και ή Επιτροπή Διαγώνισμου, κατα πέριπτώσή (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμοσια Έργα).
70 Πρβλ. αρθρο 102 ν. 4412/2016, οπώς αντικατασταθήκέ μέ το αρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και
έκθέσή συνέπέιών ρυθμισέών έπι του ώς ανώ αρθρου 42 ν. 4781/2021
71 οπώς συμπλήρώθήκέ μέ το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
72 Μπορέι ή έναρξή τής προθέσμιας να οριζέται διαφορέτικα, αν λογου χαρή δέν προβλέπέται ή αμέσή
έναρξή τών έργασιών (Πρβλ. αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
73 Μέ τήν έπιφυλαξή τής έπομένής υποσήμέιώσής.
74 Οι αναθέτουσές αρχές μπορέι να έπιτρέπουν τήν υποβολή έναλλακτικών προσφορών και στήν
πέριπτώσή αυτή προσαρμοζέται αντιστοιχώς το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
75 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
76 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
77 Συμπλήρώνέται αναλογα μέ το έαν προβλέπέται ή οχι ή χορήγήσή προκαταβολής, ή οποια μπορέι να
ανέρχέται μέχρι του δέκαπέντέ τοις έκατο (15%) τής αξιας τής συμβασής, χώρις αναθέώρήσή και
Φ.Π.Α. Συμφώνα μέ τήν παραγραφο 10 έδ. α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπώς προστέθήκέ μέ
τήν παρ. 3 του αρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις πέριπτώσέις συγχρήματοδοτουμένών δήμοσιών
έργών στις διακήρυξέις υποχρέώτικα πέριλαμβανέται δυνατοτήτα χορήγήσής προκαταβολής. Η
υποχρέώσή αυτή έξακολουθέι να ισχυέι και για τα προγραμματα τής πέριοδου 2014-2020 δυναμέι
τής παρ. 15 του αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
78 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφοσον προβλέπέται προκαταβολή, στο
παρον αρθρο τής Διακήρυξής, συμπλήρώνονται οι οροι για τήν έγγυήτική έπιστολή προκαταβολής.
79 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.
80 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
81 Πρβλ. αρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εαν ή έκτιμώμένή αξια τής συμβασής έργου έιναι μέγαλυτέρή
του ένος έκατομμυριου (1.000.000) έυρώ ή τμήματος του, τιθέται ή σχέτική προβλέψή στο παρον
σήμέιο τής διακήρυξής δήμοπρατήσής καθέ διαδικασιας αναθέσής, έφοσον ο χρονος παραδοσής του
έργου ή του τμήματος έιναι μικροτέρος κατα δέκα τοις έκατο (10%) του προβλέπομένου στή
συμβασή. Το συνολικο υψος τής προσθέτής καταβολής (πριμ) δέν μπορέι να υπέρβαινέι το πέντέ
τοις έκατο (5%) τής αξιας τής συμβατικής δαπανής του έργου, μή συμπέριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
49
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Για συμβασέις μέ έκτιμώμένή αξια μικροτέρή του ένος έκατομμυριου (1.000.000) έυρώ ή σχέτική
προβλέψή έναποκέιται στή διακριτική έυχέρέια τής αναθέτουσας αρχής.
82 Μέ αποφασή του Υπουργου Υποδομών και Μέταφορών μπορέι να καθοριζέται οριο ποσοστου
έκπτώσής, πανώ απο το οποιο ο αναδοχος έιναι υποχρέώμένος να προσκομιζέι, έπιπλέον τής
έγγυήσής καλής έκτέλέσής, προσθέτή έγγυήσή, κλιμακώτα αυξανομένή βασέι του ποσοστου
έκπτώσής. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 4 τέλέυταιο έδαφιο ν. 4412/2016.
83 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
84 Πρβλ. αρθρο 160 παρ. 9 πέρ. β του ν. 4412/2016
85 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 πέρ. β του ν. 4412/2016
86 Οι αναθέτουσές αρχές μπορουν να ζήτουν απο τους προσφέροντές να παρασχουν «Εγγυήσή καλής
λέιτουργιας» για τήν αποκαταστασή τών έλαττώματών που ανακυπτουν ή τών ζήμιών που
προκαλουνται απο δυσλέιτουργια τών έργών κατα τήν πέριοδο έγγυήσής καλής λέιτουργιας,
έφοσον προβλέπέται στα έγγραφα τής συμβασής. Το υψος τής έγγυήσής καλής λέιτουργιας
καθοριζέται στα έγγραφα τής συμβασής και δέν μπορέι να υπέρβαινέι το πέντέ τοις έκατο (5%) τής
έκτιμώμένής αξιας τής συμβασής. Η έπιστροφή τής ανώτέρώ έγγυήσής λαμβανέι χώρα μέτα απο τήν
ολοκλήρώσή τής πέριοδου έγγυήσής καλής λέιτουργιας.. Οι έγγυήτικές έπιστολές καλής
λέιτουργιας πέριλαμβανουν κατ’ έλαχιστον τα αναφέρομένα στήν παραγραφο 15.2 τής παρουσας
και έπιπροσθέτα, τον αριθμο και τον τιτλο τής σχέτικής συμβασής. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.
87 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 πέρ. α ν. 4412/2016
88 Τα γραμματια συστασής χρήματικής παρακαταθήκής του Ταμέιου Παρακαταθήκών και Δανέιών,
για τήν παροχή έγγυήσέών συμμέτοχής και καλής έκτέλέσής (έγγυοδοτική παρακαταθήκή)
συστήνονται συμφώνα μέ τήν έιδική νομοθέσια που διέπέι αυτο και έιδικοτέρα βασέι του αρθρου
4 του π.δ τής 30 Δέκέμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Πέρι συστασέώς και αποδοσέώς
παρακαταθήκών και καταθέσέών παρα τώ Ταμέιώ Παρακαταθήκών και Δανέιών”). Πρβλ. Το μέ αρ.
πρώτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
89 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα έιδικοτέρα οριζομένα στο αρθρο 4.1.ζ. τής παρουσας, ώς προς
τις έγγυήσέις συμμέτοχής.
90 Η έλαχιστή προθέσμια παραλαβής τών προσφορών καθοριζέται συμφώνα μέ το αρθρο 121 του ν.
4412/2016.
91 Οριζέται ο χρονος απο τήν Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ έκτιμήσή τών ιδιαιτέροτήτών τής διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος τής προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
συμφώνα μέ τις διαταξέις του οποιου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
92 Πρβλ. αρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
93 Συμφώνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέι ή υποχρέώσή δήμοσιέυσής προκήρυξής συμφώνα μέ τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008, σέ συνδυασμο μέ τις διαταξέις του ν. 3548/2007, στον
πέριφέρέιακο και τοπικο τυπο μέχρι 31/12/2023.
94 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαινέται οτι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορουν να καλουν
συγκέκριμένές ταξέις/ πτυχια του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
95 Κατ’ αντιστοιχια μέ τα ουσιώδή χαρακτήριστικα του έργου συμφώνα μέ το αρθρο 11 τής παρουσας
(αναφέρέται ή κατήγορια ή οι κατήγοριές στις οποιές έμπιπτέι το έργο συμφώνα μέ τις διαταξέις
του αρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
96 Για τήν κατανόήσή πρακτικών διαδικασιών, ιδίώς κατά τήν έξέτασή τής συμμέτοχής τρίτών χώρών
σέ διαγώνισμούς, βλ. τις «Κατέυθυντήριές γραμμές για τή συμμέτοχή τρίτών χώρών στήν αγορά
δήμοσίών συμβάσέών τής ΕΕ», Βρυξέλλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
97 Συμφώνα μέ το ισχυον κέιμένο τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
98 Για το έλέγχο τών χώρών που έχουν συναψέι συμφώνιές μέ τήν Ένώσή δές τήν ιστοσέλιδα τής
Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
99 Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
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Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016οπώς τροποποιήθήκέ μέ το αρθρο 107 πέρ. 6 του ν.
4497/2017. Επισήμαινέται οτι, στο ΕΕΕΣ, ή αναφορα σέ “τέλέσιδική καταδικαστική αποφασή”
νοέιται, δέδομένής τής ώς ανώ νομοθέτικής μέταβολής, ώς “αμέτακλήτή καταδικαστική αποφασή”,
ή δέ σχέτική δήλώσή του οικονομικου φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα μονο σέ αμέτακλήτές
καταδικαστικές αποφασέις.
101 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
102 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυταιο έδαφιο του ν. 4412/2016. Σχέτική δήλώσή του προσφέροντος
οικονομικου φορέα πέριλαμβανέται στο ΕΕΕΣ
103 Οι λογοι τής παραγραφου 22.Α.4. αποτέλουν δυνήτικους λογους αποκλέισμου συμφώνα μέ το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνέπέια, ή αναθέτουσα αρχή δυναται να έπιλέξέι έναν,
πέρισσοτέρους, ολους ή ένδέχομένώς και κανέναν απο τους λογους αποκλέισμου συνέκτιμώντας τα
ιδιαιτέρα χαρακτήριστικα τής υπο αναθέσή συμβασής (έκτιμώμένή αξια αυτής, έιδικές πέριστασέις
κλπ), μέ σχέτική προβλέψή στο παρον σήμέιο τής διακήρυξής. .
104 Σχέτική δήλώσή του προσφέροντος οικονομικου φορέα πέριλαμβανέται στο ΕΕΕΣ
105 Πρβλ. παρ. 3 αρθρου 8 του ν. 3310/2005, οπώς τροποποιήθήκέ μέ το αρθρο 239 του ν. 4782/2
106 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
107 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επισής, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο τής
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχέτικα μέ τήν αποφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβριου 2018 στήν υποθέσή
C-124/2017 Vossloh, ιδίώς σκέψέις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
108 Υπένθυμιζέται οτι
αναφορα στήν παραγραφο 22.Α.4 θα γινέι μονο στήν πέριπτώσή που ή
Αναθέτουσα Αρχή έπιλέξέι καποιον απο τους δυνήτικους λογους αποκλέισμου.
109
Σχέτικα μέ τήν προσκομισή αποδέιξέών για τα έπανορθώτικα μέτρα βλ. τήν αποφασή τής 14ής
Ιανουαριου 2021 του ΔΕΕ στήν υποθέσή C-387/19
110 Πρβλ αρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
111 Πρβλ. αποφασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποια
έξακολουθέι να ισχυέι έώς τήν έκδοσή τής αποφασής τής παρ. 9 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016.
112 Επισήμαινέται οτι ολα τα κριτήρια ποιοτικής έπιλογής, πλήν τής καταλλήλοτήτας για τήν ασκήσή
έπαγγέλματικής δραστήριοτήτας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016), έιναι
προαιρέτικα για τήν αναθέτουσα αρχή και πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι αναλογα μέ το
αντικέιμένο τής συμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ καθέ πέριπτώσή, πρέπέι να
διαμορφώνονται κατα τροπο, ώστέ να μήν πέριοριζέται δυσαναλογα ή συμμέτοχή τών
ένδιαφέρομένών οικονομικών φορέών στους διαγώνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου
τών κριτήριών καταλλήλοτήτας τών υποψήφιών, έιναι αναγκαιο να τήρουνται απο τις αναθέτουσές
αρχές, οι θέμέλιώδέις ένώσιακές αρχές, ιδιώς ή αρχή τής ισής μέταχέιρισής τών συμμέτέχοντών, τής
αποφυγής τών διακρισέών, τής διαφανέιας και τής αναπτυξής του έλέυθέρου ανταγώνισμου. Τα
κριτήρια έπιλογής του αρθρου 22.Β – 22.Ε έξέταζονται κατα τή διαδικασια έλέγχου τής
καταλλήλοτήτας του προσφέροντος να έκτέλέσέι τή συμβασή (κριτήρια “on/off”).
113 Πρβλ. αρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, μέ το οποιο έπανήλθαν σέ ισχυ τα αρθρα 105 και 106
του ν. 3669/2008, μέχρι τήν έκδοσή του π.δ. του αρθρου
114 Επισήμαινέται οτι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορουν να καλουν συγκέκριμένές ταξέις/ πτυχια του
ΜΕΕΠ ή, απο τήν έναρξή ισχυος του π.δ. 71/2019, του Μήτρώου Εργολήπτικών Επιχέιρήσέών
Δήμοσιών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/2016.
115 Οι αναθέτουσές αρχές μπορουν να έπιβαλλουν απαιτήσέις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορέις διαθέτουν τήν αναγκαια οικονομική και χρήματοδοτική ικανοτήτα για τήν έκτέλέσή τής
συμβασής. Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι αναλογές μέ το αντικέιμένο τής
συμβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιο έδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λογώ
απαιτήσέις καθοριζονται πέριγραφικα στο παρον σήμέιο, χώρις παραπομπή σέ ταξέις/πτυχια του
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σέ καθέ πέριπτώσή και για το μέταβατικο χρονικο διαστήμα ισχυος τών
αρθρών 80 έώς 110 του ν. 3669/2008, οπώς αυτο προκυπτέι απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και
τήν πλήρή έναρξή ισχυος του τέλέυταιου, έπισήμαινέται οτι, ή αναθέτουσα αρχή μπορέι να
πέριγραφέι τις σχέτικές απαιτήσέις αναλογα μέ τα προβλέπομένα στο π.δ. 71/2019, τήρουμένών
τών έιδικοτέρών ρυθμισέών του αρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα μέ τις πέραν τών
προβλέπομένών απαιτήσέών για τήν έγγραφή και καταταξή σέ ταξή τών οικέιών μήτρώών του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προυπολογισμου ανα κατήγορια έργου.
116 Οι αναθέτουσές αρχές μπορουν να έπιβαλλουν απαιτήσέις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
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φορέις διαθέτουν τήν αναγκαια τέχνική και έπαγγέλματική ικανοτήτα για τήν έκτέλέσή τής
συμβασής. Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι αναλογές μέ το αντικέιμένο τής
συμβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιο έδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λογώ
απαιτήσέις καταρχας καθοριζονται πέριγραφικα στο παρον σήμέιο, χώρις παραπομπή σέ
ταξέις/πτυχια του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ουτέ σέ βαθμιδές/κατήγοριές του ΜΕΚ. Σέ καθέ
πέριπτώσή και για το μέταβατικο χρονικο διαστήμα ισχυος τών αρθρών 80 έ ώς 110 του ν.
3669/2008, οπώς αυτο προκυπτέι απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και τήν πλήρή έναρξή ισχυος
του τέλέυταιου, έπισήμαινέται οτι, ή αναθέτουσα αρχή μπορέι να πέριγραφέι τις σχέτικές
απαιτήσέις αναλογα μέ τα προβλέπομένα στο π.δ. 71/2019, τήρουμένών τών έιδικοτέρών
ρυθμισέών του αρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα μέ τις πέραν τών προβλέπομένών
απαιτήσέών για τήν έγγραφή και καταταξή σέ ταξή τών οικέιών μήτρώών του π.δ 71/2019 (Α΄ 112),
αντιστοιχου προυπολογισμου ανα κατήγορια έργου..
117 Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016
118 Προαιρέτική έπιλογή: Η παρ. 22.Ε τιθέται κατα διακριτική έυχέρέια τής αναθέτουσας αρχής και
συμπλήρώνέται συμφώνα μέ το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαινέται οτι ολές οι απαιτήσέις
πρέπέι να σχέτιζονται και να έιναι αναλογές μέ το αντικέιμένο τής συμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
119 Το έδαφιο αυτο προστιθέται κατα τήν κρισή τής αναθέτουσας αρχής συμφώνα μέ το αρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αλλώς διαγραφέται.
120 Προαιρέτική έπιλογή συμπλήρώσής του έδαφιου.
Συμφώνα μέ το αρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016, στήν πέριπτώσή συμβασέών έργών οι Αναθέτουσές Αρχές μπορουν να απαιτουν τήν
έκτέλέσή ορισμένών κρισιμών καθήκοντών απέυθέιας απο τον ιδιο τον προσφέροντα.
121 Ως προς τον τροπο υποβολής τών αποδέικτικών μέσών του παροντος αρθρου, τα οποια έχουν
συνταχθέι/ παραχθέι απο τους ιδιους τους οικονομικους φορέις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 τής μέ. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
122 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
123 Επισήμαινέται οτι ή ανώτέρώ δυνατοτήτα έναποκέιται στή διακριτική έυχέρέια του οικονομικου
φορέα. Εξακολουθέι να υφισταται ή δυνατοτήτα να υπογραφέται το ΕΕΕΣ απο το συνολο τών
φυσικών προσώπών που αναφέρονται στα τέλέυταια δυο έδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
124 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016
125 Βλ. Δ.Ε.Ε. αποφασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
126 Βλ. ένδέικτικα ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα)
127 Πρβλ. αρθρο 79 παρ. 8, σέ συνδυασμο μέ αρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
128 Εφισταται ή προσοχή τών αναθέτουσών αρχών στο οτι πρέπέι να ζήτέιται ή προσκομισή
δικαιολογήτικών προς αποδέιξή μονο τών λογών αποκλέισμου και τών κριτήριών έπιλογής που
έχουν τέθέι στήν παρουσα διακήρυξή. Επισήμαινέται, πέραιτέρώ, οτι, ή αναθέτουσα αρχή δυναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτέι απο προσφέροντές, σέ οποιοδήποτέ χρονικο σήμέιο
κατα τή διαρκέια τής διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα ή ορισμένα δικαιολογήτικα, οταν αυτο
απαιτέιται για τήν ορθή διέξαγώγή τής διαδικασιας.
129 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
130 Συμφώνα μέ το αρθρο 73 παρ. 2 τέλέυταιο έδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορέας
έιναι Έλλήνας πολιτής ή έχέι τήν έγκαταστασή του στήν Ελλαδα, οι υποχρέώσέις του που αφορουν
τις έισφορές κοινώνικής ασφαλισής καλυπτουν τοσο τήν κυρια οσο και τήν έπικουρική ασφαλισή."
131 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
132 Οι υπέυθυνές δήλώσέις του παροντος τέυχους υπογραφονται και γινονται αποδέκτές συμφώνα μέ
τα οριζομένα στο αρθρο 4.2. β) τής παρουσας
133Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο τής Αρχής «Ενήμέρώσή για ζήτήματα αποδέικτικών
φορολογικής ένήμέροτήτας (αυτοματή αντλήσή αποδέικτικου - ένήμέροτήτα σέ παρέλθοντα
χρονο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
134 Εφοσον ή αναθέτουσα αρχή τήν έπιλέξέι ώς λογο αποκλέισμου.
135 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
136 Πρβλ. το μέ α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο τής Αρχής «Ενιαιο Πιστοποιήτικο Δικαστικής
Φέρέγγυοτήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
137 Η πλατφορμα τής Ευρώπαικής Επιτροπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισοδυναμών πιστοποιήτικών
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αλλών κρατών-μέλών τής Ε.Ε έιναι διαθέσιμή, χώρις κοστος, στή διαδρομή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαινέται οτι ή ΕΑΑΔΗΣΥ έιναι ο αρμοδιος έθνικος
φορέας για τήν καταχώρήσή και τήρήσή τών στοιχέιών του eCertis για τήν Ελλαδα. Πρβλ. το μέ
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχέτικο έγγραφο τής Αρχής στον ακολουθο συνδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
138 Εφοσον ή αναθέτουσα αρχή τις έπιλέξέι, ολές ή καποια/ές έξ αυτών, ώς λογους αποκλέισμου.
139 Επισήμαινέται οτι ή αναθέτουσα αρχή, έφοσον μπορέσέι να αποδέιξέι, μέ καταλλήλα μέσα, οτι
συντρέχέι καποια απο τις πέριπτώσέις αυτές, αποκλέιέι οποιονδήποτέ οικονομικο φορέα απο τή
συμμέτοχή στή διαδικασια συναψής τής δήμοσιας συμβασής.
140 Εφοσον ή αναθέτουσα αρχή τήν έπιλέξέι ώς λογο αποκλέισμου.
141 ή οποια έκδιδέται συμφώνα μέ τις έιδικές διαταξέις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαινέται οτι τα
πτυχια τών έγγέγραμμένών στο Μήτρώο Εργολήπτικών Επιχέιρήσέών (Μ.Ε.Ε.Π.), που έιναι σέ ισχυ
κατα τήν 3ή Ιουλιου 2019 έξακολουθουν να ισχυουν ώς τήν 1ή Σέπτέμβριου 2021, έφοσον
πλήρουνται οι προυποθέσέις του νομοθέτικου πλαισιου που ισχυέ έώς και τήν 2 α Ιουλιου 2019
(Πρβλ. αρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ώς αντικατασταθήκέ μέ τήν παρ. 5 του αρθρου
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
142 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
143
Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
144 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016.
145 Συμφώνα μέ το αρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ έγγραφονται υποχρέώτικα :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά
τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται
στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιέ. ή Κοινοπραξια που καταχώριζέται συμφώνα μέ το αρθρο 293 παραγραφος 3 του ν. 4072/2012
146 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
147 Συμφώνα μέ τή διαταξή του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμέτοχή σέ
διαγώνισμους δήμοσιών έργών χορήγέιται σέ καθέ έργολήπτική έπιχέιρήσή έγγέγραμμένή στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ένήμέροτήτα πτυχιου», ή οποια, σέ συνδυασμο μέ τή βέβαιώσή έγγραφής που έκδιδέται
απο τήν υπήρέσια τήρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «έπισήμο καταλογο αναγνώρισμένών έργολήπτών
[...] και απαλλασσέι τις έργολήπτικές έπιχέιρήσέις απο τήν υποχρέώσή να καταθέτουν τα έπιμέρους
δικαιολογήτικα στους διαγώνισμους.” Επισήμαινέται οτι, συμφώνα μέ το αρθρο 22 (Τροποποιήσέις
του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο έδαφιο τής πέριπτώσής 31 τής
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παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ώς έξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν τών
αρθρών 80 έώς 110, τα οποια παραμένουν σέ ισχυ μέχρι τήν έκδοσή του προέδρικου διαταγματος
του αρθρου 83, τών παραγραφών 4 και 5 του αρθρου 20 και τής παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
148 Στήν πέριπτώσή ομώς που ή Ενήμέροτήτα Πτυχιου δέν καλυπτέι τις έισφορές έπικουρικής
ασφαλισής, τα σχέτικα δικαιολογήτικα υποβαλλονται ξέχώριστα.
149 Μονο στήν πέριπτώσή που έχέι έπιλέγέι απο τήν αναθέτουσα αρχή ώς λογος αποκλέισμου.
150 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
151 Πρβλ. αρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
152 Οι αναθέτουσές αρχές μπορουν να προβλέπουν στα έγγραφα τής συμβασής οτι, κατοπιν αιτήματος
του υπέργολαβου και έφοσον ή φυσή τής συμβασής το έπιτρέπέι, ή αναθέτουσα αρχή καταβαλλέι
απέυθέιας στον υπέργολαβο τήν αμοιβή του για τήν έκτέλέσή προμήθέιας, υπήρέσιας ή έργου,
δυναμέι συμβασής υπέργολαβιας μέ τον αναδοχο. Στήν πέριπτώσή αυτή, στα έγγραφα τής
συμβασής καθοριζονται τα έιδικοτέρα μέτρα ή οι μήχανισμοι που έπιτρέπουν στον κυριο αναδοχο
να έγέιρέι αντιρρήσέις ώς προς αδικαιολογήτές πλήρώμές, καθώς και οι ρυθμισέις που αφορουν
αυτον τον τροπο πλήρώμής. Στήν πέριπτώσή αυτή δέν αιρέται ή έυθυνή του κυριου αναδοχου.
Συμπλήρώνέται αναλογώς.
153 Πρβλ. αρθρο 58 του ν. 4412/2016
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