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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθεέ τουσα αρχηέ : ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Αριθμοός Φορολογικουό Μητρωόου (Α.Φ.Μ.) : 090001146
Κωδικοής ηλεκτρονικηής τιμολοήγησης ΑΑΗΤ 1007.Ε86103.00149
Οδοό ς
: ΧΩΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ταχ.Κωδ.
: 85900
Τηλ.
: 2243360000, 2243062222
Γενικηή Διευή θυνση στο
Διαδιί κτυο (URL)
: https://www.astypalaia.gr/
E-Mail
: d.astipalea@gmail.com
virginia.achladioti@1291.syzefxis.gov.gr
Πληροφοριί ες:
: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ
Εργοδοήτης ηή Κυήριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Φορεέ ας κατασκευηέ ς του εέ ργου: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Προϊσταμεέ νη Αρχηέ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ καταά περιάπτωση οά πως
καθοριάζονται στις κειάμενες διαταάξεις (αά ρθρο 176 του Ν. 3852/2010 οά πως αντικατασταά θηκε
με το αάρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και Π.Δ. 7/2013 αά ρθρο 3 παρ.2)
Διευθυί νουσα Υπηρεσιία : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ -Δ.Τ.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρμοό διο Τεχνικοό Συμβουύ λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εφοά σον οι ανωτεά ρω υπηρεσιάες μεταστεγασθουά ν καταά τη διαά ρκεια της διαδικασιάας συά ναψης ηή
εκτεάλεσης του εά ργου, υποχρεουά νται να δηλωάσουν αάμεσα τα νεάα τους στοιχειάα στους προσφεάροντες ηά
στον αναάδοχο.
Εφοέ σον οι ανωτεέ ρω υπηρεσιέες ηέ /και τα αποφαινοέ μενα οέ ργανα του Φορεέ α Κατασκευηέ ς καταργηθουέ ν,
συγχωνευτουήν ηή με οποιονδηή ποτε τροή πο μεταβληθουήν καταά τη διαά ρκεια της διαδικασιάας συήναψης ηή
εκτεάλεσης του εά ργου, υποχρεουά νται να δηλωάσουν αάμεσα, στους προσφεάροντες ηά στον αναάδοχο τα
στοιχειάα των υπηρεσιωάν ηά αποφαινοά μενων οργαάνων, τα οποιάα καταά τον νοάμο αποτελουάν καθολικοά
διαά δοχο των εν λοά γω οργαά νων που υπεισεά ρχονται στα δικαιωάματα και υποχρεωώσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα εά γγραφα της συά μβασης καταά την εάννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αάρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροό ντα ηλεκτρονικοό διαγωνισμοό , ειίναι τα ακοίλουθα :
α) η παρουύσα διακηήρυξη,
β) το Ευρωπαϊκοί Ενιαιίο Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ)
γ)το εάντυπο οικονομικηά ς προσφοραά ς, οά πως παραάγεται αποά την ειδικηά ηλεκτρονικηά φοάρμα του
υποσυστηήματος,
δ) ο προϋ πολογισμοά ς δημοπραά τησης,
ε) το τιμολοάγιο δημοπραάτησης,
στ) η ειδικηή συγγραφηή υποχρεωώσεων,
ζ) η τεχνικηή συγγραφηή υποχρεωώσεων
η) το τευύχος συμπληρωματικωύν τεχνικωύν προδιαγραφωύν,
ι) το τευήχος τεχνικηή ς περιγραφηή ς,
ια) η τεχνικηέ μελεέ τη,
ιβ) Δεν κριάνεται αναγκαιάα η συμπληάρωση αάλλων εγγραάφων συάμβασης ηά τευχωάν με σκοποά την
περιγραφηή ηή τον προσδιορισμοή στοιχειήων της συή μβασης ηή της διαδικασιήας συή ναψης
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2.2 Προσφεάρεται ελευάθερη, πληάρης, αάμεση και δωρεαά ν ηλεκτρονικηά προά σβαση στα εά γγραφα της
συύ μβασης στον ειδικοά , δημοά σια προσβαάσιμο, χωάρο “ηλεκτρονικοιά διαγωνισμοιά” της πυάλης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελιέδα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς (https://www.astypalaia.gr/)
αναρταάται σχετικηά ενημεάρωση με αναφοραά στον συστημικοά αριθμοά διαγωνισμουά και διασυύνδεση στον
ανωτεέ ρω ψηφιακοέ χωέρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Καά θε ειάδους επικοινωνιάα και ανταλλαγηά πληροφοριωάν πραγματοποιειάται μεά σω της διαδικτυακηά ς
πυύ λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Προσφεέ ρεται – παρεάχεται ελευάθερη, πληάρης, αά μεση και δωρεαά ν ηλεκτρονικηά προά σβαση στα εά γγραφα
της παρουύσας συύμβασης

2.3 Εφοόσον εέ χουν ζητηθειέ εγκαιέρως, τεέ σσερις (4) ημεέ ρες πριν την καταληκτικηή ημερομηνιήα υποβοληής
προσφορωών, η αναθεέ τουσα αρχηέ παρεέ χει σε οέ λους τους προσφεέ ροντες που συμμετεέ χουν στη
διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης συμπληρωματικεά ς πληροφοριάες σχετικαά με τα εέ γγραφα της συέ μβασης.

Απαντηάσεις σε τυχοά ν διευκρινιάσεις που ζητηθουάν, αναρτωάνται στον δημοάσια προσβαάσιμο ηλεκτρονικοά
χωόρο του διαγωνισμουό στην προαναφεροόμενη πυό λη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζιέ με τα υποέ λοιπα εέ γγραφα της συέ μβασης προς ενημεέ ρωση των ενδιαφεροέ μενων οικονομικωέν
φορεέ ων, οι οποιέοι ειέναι υποχρεωμεέ νοι να ενημερωένονται με δικηέ τους ευθυέ νη μεέ σα αποέ τον υποέ ψη
ηλεκτρονικοό χωόρο.

Η αναθεέ τουσα αρχηέ παρατειένει την προθεσμιέα παραλαβηής των προσφορωήν, ουήτως ωήστε οήλοι οι
ενδιαφεροάμενοι οικονομικοιά φορειάς να μπορουάν να λαάβουν γνωάση οάλων των αναγκαιάων πληροφοριωάν
για την καταάρτιση των προσφορωάν στις ακοά λουθες περιπτωάσεις:

α) οήταν, για οποιονδηή ποτε λοή γο, προή σθετες πληροφοριήες, αν και ζητηέ θηκαν αποέ τον οικονομικοέ φορεέ α
εέ γκαιρα, δεν εέ χουν παρασχεθειέ το αργοέ τερο τεέ σσερις (4) ημεέ ρες πριν αποέ την προθεσμιέα που οριέζεται
για την παραλαβηή των προσφορωήν,
β) οέ ταν τα εέ γγραφα της συέ μβασης υφιέστανται σημαντικεέ ς αλλαγεέ ς.

Η διαάρκεια της παραά τασης θα ειάναι αναά λογη με τη σπουδαιοάτητα των πληροφοριωάν που ζητηάθηκαν ηά
των αλλαγωών.

Όταν οι προέ σθετες πληροφοριέες δεν εέ χουν ζητηθειέ εέ γκαιρα ηέ δεν εέ χουν σημασιέα για την προετοιμασιία
καταάλληλων προσφορωάν, η παραάταση της προθεσμιάας εναποά κειται στη διακριτικηά ευχεά ρεια της
αναθεέ τουσας αρχηέ ς.
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 ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 2 Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
4
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορεά ς
υποβαά λλονται αποά τους ενδιαφερομεά ν ους ηλεκτρονικαά , μεά σω της
διαδικτυακηή ς πυή λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μεέ χρι την καταληκτικηέ ημερομηνιέ α
και ωά ρα που οριά ζεται στο αά ρθρο 18 της παρουά σας διακηά ρυξης, σε ηλεκτρονικοά φαά κελο του
υποσυστηή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογραά φονται, τουλαά χιστον, με προηγμεέ νη
ηλεκτρονικηέ υπογραφηέ , η οποιέ α υποστηριέ ζεται αποέ αναγνωρισμεέ ν ο (εγκεκριμεέ ν ο)
πιστοποιητικοά , συά μφωνα με την παρ. 2 του αά ρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχηή στην παρουή σα διαδικασιήα οι ενδιαφεροήμενοι οικονομικοιή φορειής ακολουθουήν τη
διαδικασιήα εγγραφηή ς του αάρθρου 5 παρ. 1.2 εά ως 1.4 της Κοινηά ς Υπουργικηά ς Αποά φασης «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 εά ν ωση οικονομικωά ν φορεά ων υποβαά λλει κοινηά προσφοραά , η οποιά α υποχρεωτικαά υπογραά φεται,
συέ μφωνα με τα ανωτεέ ρω, ειέ τε αποέ οέ λους τους οικονομικουέ ς φορειέ ς που αποτελουέ ν την εέ ν ωση,
ειά τε αποά εκπροά σωποά τους, νομιά μως εξουσιοδοτημεά ν ο. Στην προσφοραά , προσδιοριά ζεται η εέ κταση
και το ειά δος της συμμετοχηά ς του καά θε μεά λους της εά ν ωσης, συμπεριλαμβανομεά νης της κατανομηά ς
αμοιβηή ς μεταξυή τους, καθωή ς και ο εκπροή σωπος/συντονιστηή ς αυτηή ς. Η εν λοήγω δηή λωση
περιλαμβαά νεται ειά τε στο ΕΕΕΣ (Μεά ρος ΙΙ. Ενοά τητα Α) ειά τε στη συνοδευτικηά υπευά θυνη δηή λωση που
δυύ ναται να υποβαά λλουν τα μεά λη της εά ν ωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
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3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του
άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν,
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.
Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και
το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση ε.
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ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτωάσεις που με την προσφοραά υποβαάλλονται δημοάσια ηά/και ιδιωτικαά εάγγραφα, ειάτε εάχουν
παραχθειέ αποέ τον ιέδιο τον προσφεέ ροντα ειέτε αποά τριάτους, αυταά γιάνονται αποδεκταά, αναά περιάπτωση,

συά μφωνα με την παρ. β του αά ρθρου 4.2.της παρουά σας

η) Έως την ημεά ρα και ωάρα αποσφραά γισης των προσφορωάν προσκομιάζονται, με ευθυύνη του
οικονομικουέ φορεέ α, στην αναθεά τουσα αρχηά, σε εάντυπη μορφηά και σε κλειστοά φαάκελο, στον οποιάο
αναγραά φεται ο αποστολεά ας και ως παραληά πτης η Επιτροπηά Διαγωνισμουά του παροά ντος διαγωνισμουά ,
τυχοάν στοιχειάα της ηλεκτρονικηά ς προσφοραάς του, ηάτοι των υποφακεάλων «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηή ς»
και «Οικονομικηά Προσφοραά », τα οποιήα απαιτειήται να προσκομισθουή ν σε πρωτοή τυπα ηή ακριβηή
αντιίγραφα.
Τεά τοια στοιχειάα και δικαιολογητικαά ενδεικτικαά ειάναι :

i) η πρωτοήτυπη εγγυητικηή επιστοληή συμμετοχηής, πλην των περιπτωήσεων που αυτηή εκδιήδεται
ηλεκτρονικαά, αάλλως η προσφοραά απορριάπτεται ως απαραά δεκτη, συά μφωνα με τα ειδικοά τερα οριζοάμενα
στο αάρθρο 4.1. γ) της παρουάσας,
ii) αυταά που δεν υπαά γονται στις διαταά ξεις του αά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικαά
συμβολαιογραφικεά ς εά νορκες βεβαιωάσεις ηά λοιπαά συμβολαιογραφικαά εά γγραφα),

iii) ιδιωτικαά εά γγραφα τα οποιάα δεν εά χουν επικυρωθειά αποά δικηγοάρο ηά δεν φεάρουν θεωάρηση αποά
υπηρεσιάες και φορειάς της περιάπτωσης α της παρ. 2 του αά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηά δεν συνοδευά ονται
αποά υπευάθυνη δηάλωση για την ακριάβειαά τους, καθωάς και
iv) αλλοδαπαά δημοά σια εά ντυπα εά γγραφα που φεάρουν την επισημειάωση της Χαάγης (Apostille), ηή
προξενικηέ θεωέρηση και δεν εέ χουν επικυρωθειέ αποέ δικηγοέ ρο.

Σε περιάπτωση μη υποβοληά ς ενοά ς ηά περισσοάτερων αποά τα ως αάνω στοιχειάα και δικαιολογητικαά που
υποβαάλλονται σε εέ ντυπη μορφηέ , πλην της πρωτοέ τυπης εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς, δυέ ναται να
συμπληρωάνονται και να υποβαά λλονται συά μφωνα με το αά ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα
με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση
της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των 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) Μεταά την καταληκτικηά ημερομηνιάα υποβοληάς προσφορωάν, οάπως οριάζεται στο αάρθρο 18 της
παρουά σας, και πριν αποά την ηλεκτρονικηά αποσφραά γιση, πιστοποιημεέ νος χρηέ στης της Αναθεέ τουσας
Αρχηάς μεταβιβαά ζει την αρμοδιοά τητα διαχειάρισης του ηλεκτρονικουά διαγωνισμουά σε πιστοποιημεάνο
χρηήστη της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή .
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β) Η αναθεά τουσα αρχηά διαβιβαά ζει στον Προά εδρο της Επιτροπηά ς Διαγωνισμουά τους κλειστουά ς φακεά λους
με τις πρωτοέ τυπες εγγυηέ σεις συμμετοχηέ ς, που εέ χουν προσκομιστειέ, πριν αποέ την ημερομηνιέα και ωέρα
αποσφραάγισης των προσφορωάν που οριάζεται, ομοιάως, στο αά ρθρο 18 της παρουά σας.
Η Επιτροπηά Διαγωνισμουά , καταά την ημερομηνιάα και ωάρα που οριάζεται στο αάρθρο 18, προβαιάνει σε
ηλεκτρονικηά αποσφραά γιση του υποφακεάλου «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηάς» και του υποφακεάλου
“Οικονομικηά Προσφοραά ”, χωριάς να παρεάχει στους προσφεάροντες προάσβαση στα υποβληθεέ ντα
δικαιολογητικαά συμμετοχηά ς ηά στις υποβληθειάσες οικονομικεάς προσφορεάς.

γ) Μεταά την ως αάνω αποσφραάγιση, και πριν αποά την εά κδοση οποιασδηά ποτε αποά φασης σχετικαά με την
αξιολοήγηση των προσφορωήν της παρουή σας, η Επιτροπηή Διαγωνισμουή, προβαιήνει στις ακοήλουθες
ενεέ ργειες:

(i) αναρταά στον ηλεκτρονικοά χωάρο «Συνημμεάνα Ηλεκτρονικουά Διαγωνισμουά», τον σχετικοά καταάλογο
προσφεροόντων, οά πως αυτοά ς παραά γεται αποά το υποσυά στημα, με δικαιάωμα προά σβασης μοά νον στους
προσφεέ ροντες,

ii) ελεάγχει εαάν προσκομιάστηκαν οι απαιτουάμενες πρωτοέ τυπες εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς συμμετοχηέ ς
συάμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αάρθρου 3 της παρουά σας. Η προσφοραά οικονομικουά φορεάα που
παρεέ λειψε ειέτε να προσκομιέσει την απαιτουέ μενη πρωτοέ τυπη εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς, σε περιέπτωση
υποβοληέ ς εέ γχαρτης εγγυά ησης συμμετοχηά ς, ειάτε να υποβαάλει την απαιτουάμενη εγγυάηση ηλεκτρονικηάς
εέ κδοσης στον οικειέο ηλεκτρονικοέ (υποέ )-φαάκελο μεάχρι την καταληκτικηά ημερομηνιάα υποβοληάς των
προσφορωάν, απορριάπτεται ως απαραά δεκτη, μεταά αποά γνωάμη της Επιτροπηάς Διαγωνισμουά, η οποιάα
συνταά σσει πρακτικοά , στο οποιάο περιλαμβαάνονται τα αποτελεάσματα του ανωτεάρω ελεάγχου και
υποβαάλλει στην αναθεά τουσα αρχηά το σχετικοά ηλεκτρονικοά αρχειάο, ως “εσωτερικοά”, μεάσω της
λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, προς εέ γκριση για τη ληέ ψη αποέ φασης αποέ ρριψης της
προσφοραάς, συάμφωνα με την παρ. 1 του αάρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μεταά την εάκδοση της αποάφασης εάγκρισης του ανωτεά ρω πρακτικουά για την αποά ρριψη της προσφοραάς,
η αναθεέ τουσα αρχηέ κοινοποιειέ την αποέ φαση σε οέ λους τους προσφεέ ροντες.
Η αποόφαση αποόρριψης της προσφοραά ς εκδιάδεται πριν αποά την εάκδοση οποιασδηάποτε αάλλης αποάφασης
σχετικαά με την αξιολοάγηση των προσφορωάν της παρουά σας διαδικασιάας.

iii) Στη συνεάχεια διαβιβαά ζει τον σχετικοά καταάλογο προσφεροάντων, καταά σειραά μειοδοσιάας, στην
αναθεέ τουσα αρχηέ και στους προσφεά ροντες, προκειμεάνου να λαάβουν γνωάση και αναρταά στον
ηλεκτρονικοά χωάρο «Συνημμεά να Ηλεκτρονικουά Διαγωνισμουά», τον ως αάνω καταάλογο, με δικαιάωμα
προέ σβασης μοέ νο στους προσφεέ ροντες.
δ) Ακολουύθως, η Επιτροπηά Διαγωνισμουά προβαιάνει, καταά σειραά μειοδοσιάας, σε εάλεγχο της ολοάγραφης
και αριθμητικηέ ς αναγραφηέ ς των επιμεέ ρους ποσοστωέν εέ κπτωσης και της ομαληέ ς μεταξυέ τους σχεέ σης,
βαάσει της παραγωγηάς σχετικουά ψηφιακουά αρχειάου, μεά σα αποά το υποσυά στημα.
Για την εφαρμογηέ του ελεέ γχου ομαλοέ τητας, χρησιμοποιειέται αποέ την Επιτροπηέ Διαγωνισμουέ η μεέ ση
εά κπτωση προσφοραάς (Εμ), συάμφωνα με τα οριζοά μενα στα αά ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016

ε) Όλες οι οικονομικεέ ς προσφορεέ ς, μεταά τις τυχοά ν αναγκαιάες διορθωάσεις, καταχωριάζονται, καταά τη
σειραά μειοδοσιάας, στο πρακτικοά της επιτροπηά ς.

στ) Στη συνεά χεια, η Επιτροπηά Διαγωνισμουά , την ιάδια ημεά ρα, ελεά γχει τα δικαιολογητικαά συμμετοχηά ς του
αάρθρου 24.2 της παρουά σας, καταά τη σειραά της μειοδοσιάας, αρχιάζοντας αποά τον πρωάτο μειοδοάτη. Αν η
ολοκληά ρωση του ελεά γχου αυτουά δεν ειάναι δυνατηά την ιάδια μεά ρα, λοά γω του μεγαά λου αριθμουά των
προσφορωάν, ελεά γχονται τουλαά χιστον οι δεάκα (10) πρωάτες καταά σειραά μειοδοσιάας. Στην περιάπτωση
αυτηά η διαδικασιάα συνεχιάζεται τις εποά μενες εργαάσιμες ημεάρες.
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ζ) Η Επιτροπηά Διαγωνισμουά , παραά λληλα με τις ως αάνω ενεάργειες, επικοινωνειά με τους εκδοάτες που
αναγραάφονται στις υποβληθειάσες εγγυητικεάς επιστολεάς, προκειμεάνου να διαπιστωάσει την εγκυροάτηταά
τους. Αν διαπιστωθειή πλαστοή τητα εγγυητικηής επιστοληής, ο υποψηήφιος αποκλειίεται αποί τον
διαγωνισμοά , υποβαά λλεται μηνυτηά ρια αναφοραά στον αρμοά διο εισαγγελεά α.
η) Η περιγραφοή μενη διαδικασιήα καταχωρειήται στο πρακτικοή της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή ηή σε
παραάρτημαά του, που υπογραάφεται αποά τον Προά εδρο και τα μεά λη της.

Ως ασυνηή θιστα χαμηλεέ ς προσφορεέ ς, τεκμαιέρονται οικονομικεέ ς προσφορεέ ς που εμφανιέζουν αποέ κλιση
μεγαλυάτερη των δεά κα (10) ποσοστιαιάων μοναάδων αποά τον μεάσο οάρο του συνοάλου των εκπτωάσεων των
παραδεκτωήν προσφορωήν που υποβληή θηκαν.
Η αναθεέ τουσα αρχηέ δυέ ναται να κριένει οέ τι συνιστουέ ν ασυνηέ θιστα χαμηλεέ ς προσφορεέ ς και προσφορεέ ς
με μικροάτερη ηά καθοάλου αποάκλιση αποά το ως αά νω οά ριο.

Στις παραπαά νω περιπτωάσεις, η αναθεά τουσα αρχηά απαιτειά αποά τους οικονομικουά ς φορειάς να εξηγηά σουν
την τιμηά ηά το κοά στος που προτειάνουν στην προσφοραά τους, εντοάς αποκλειστικηής προθεσμιήας ειήκοσι
(20) ημερωέν αποέ την κοινοποιέηση της σχετικηέ ς προέ σκλησης, η οποιέα αποστεέ λ λεται μεέ σω της
λειτουργιήας «Επικοινωνιήα» του υποσυστηή ματος.

Αν οικονομικοέ ς φορεέ ας δεν ανταποκριθειέ στη σχετικηέ προέ σκληση της αναθεέ τουσας αρχηέ ς εντοέ ς της
αάνω προθεσμιάας και δεν υποβαά λλει εξηγηάσεις, η προσφοραά του απορριάπτεται ως μη κανονικηά και
καταπιέπτει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς η εγγυητικηέ επιστοληέ συμμετοχηή ς. Αν οι εξηγηήσεις δεν γιήνουν
αποδεκτεάς, η προσφοραά απορριάπτεται, ωστοάσο δεν καταπιάπτει η εγγυητικηή επιστοληή συμμετοχηής.

Οι παρεχοάμενες εξηγηά σεις του οικονομικουά φορεάα, οι οποιάες υποβαάλλονται, ομοιάως, μεάσω της
λειτουργιίας « Επικοινωνιία», ιδιίως ως προς τον προσδιορισμοί οικονομικωίν μεγεθωίν, με τις οποιίες ο
προσφεάρων διαμοά ρφωσε την προσφοραά του, αποτελουέ ν δεσμευτικεέ ς συμφωνιέες και τμηέ μα της
συάμβασης αναάθεσης που δεν μπορουάν να μεταβληθουά ν καθ’ οά λη τη διαά ρκεια εκτεά λεσης της συά μβασης.
Καταά τα λοιπαά εφαρμοάζονται τα αναλυτικαά αναφεροά μενα στα αά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπηή Διαγωνισμουή ολοκληρωένει τη συέ νταξη του σχετικουέ πρακτικουέ με το αποτεέ λεσμα της
διαδικασιάας, με το οποιάο εισηγειάται την αναά θεση της συά μβασης στον μειοδοά τη (ηά τη ματαιάωση της
διαδικασιάας), και υποβαά λλει στην αναθεά τουσα αρχηά το σχετικοά ηλεκτρονικοί αρχειίο, ως “εσωτερικοί”,
προς εέ γκριση, μεταβιβαά ζοντας παραά λληλα ξαναά την αρμοδιοά τητα διαχειάρισης του ηλεκτρονικουά
διαγωνισμουέ στον αρμοέ διο πιστοποιημεέ νο χρηέ στη της αναθεέ τουσας αρχηέ ς.

Η αποδοχηέ ηέ αποέ ρριψη των εξηγηέ σεων των οικονομικωέν φορεέ ων, κατοέ πιν γνωέμης της Επιτροπηέ ς
Διαγωνισμουά , η οποιάα περιλαμβαά νεται στο ως αάνω πρακτικοά, ενσωματωάνεται στην αποάφαση της
εποέ μενης περιέπτωσης (θ). Για την εξεέ ταση των εξηγηέ σεων δυέ ναται να συγκροτουέ νται και εέ κτακτες
επιτροπεάς ηά ομαάδες εργασιάας, καταά τα οριζοά μενα στην παρ. 3 του αά ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνεέ χεια, η αναθεέ τουσα αρχηέ κοινοποιειέ την αποέ φαση εέ γκρισης του πρακτικουέ σε οέ λους τους
προσφεάροντες, εκτοά ς αποά εκειάνους, οποιάοι αποκλειάστηκαν οριστικαά, λοάγω μη υποβοληάς ηά προσκοάμισης
της πρωτοή τυπης εγγυήησης συμμετοχηής, συή μφωνα με την περιήπτωση (γ) της παρουά σας παραγραά φου
4.1 και παρεά χει προά σβαση στα υποβληθεά ντα δικαιολογητικαά συμμετοχηά ς και στις οικονομικεά ς
προσφορεάς των λοιπωάν προσφεροά ντων. Καταά της αποάφασης αυτηάς χωρειά προδικαστικηά προσφυγηά,
καταά τα οριζοάμενα στην παραάγραφο 4.3 της παρουά σης.

ι) Επισημαιένεται, τεέ λος, οέ τι, σε περιέπτωση που οι προσφορεέ ς εέ χουν την ιέδια ακριβωές τιμηέ (ισοέ τιμες), η
αναθεάτουσα αρχηά επιλεά γει τον (προσωρινοά) αναάδοχο με κληάρωση μεταξυά των οικονομικωάν φορεάων
που υπεέ βαλαν ισοέ τιμες προσφορεέ ς. Η κληέ ρωση γιένεται ενωέπιον της Επιτροπηής Διαγωνισμουή και
παρουσιέα των οικονομικωέν φορεέ ων που υπεέ βαλαν τις ισοέ τιμες προσφορεέ ς, σε ημεέ ρα και ωέρα που θα
9
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τους γνωστοποιηθειέ μεέ σω της λειτουργικοέ τητας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος.
Τα αποτελεάσματα της ως αάνω κληάρωσης ενσωματωάνονται, ομοιάως, στην αποό φαση της προηγουό μενης
περιίπτωσης (θ).
4.2

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

α) Μεταά αποά την αξιολοά γηση των προσφορωάν, η αναθεά τουσα αρχηά προσκαλειά, στο πλαιάσιο της
παρουέ σας ηλεκτρονικηέ ς διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης και μεέ σω της λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιάας», τον προσωρινοά αναά δοχο να υποβαάλει εντοάς προθεσμιάας δεάκα (10) ημερωάν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεποάμενα, στο αάρθρο 23 της
παρουά σας, αποδεικτικαά μεά σα (δικαιολογητικαά προσωρινουά αναδοά χου) και τα αποδεικτικαά εά γγραφα
νομιμοποιάησης. Ο προσωρινοά ς αναά δοχος δυάναται να υποβαάλει, εντοό ς της ως αά νω προθεσμιάας, αιίτημα,
προς την αναθεά τουσα αρχηά , για παραά τασηά της, συνοδευοά μενο αποά αποδεικτικαά εά γγραφα περιά αιάτησης
χορηέ γησης δικαιολογητικωέν προσωρινουέ αναδοέ χου. Στην περιέπτωση αυτηέ η αναθεέ τουσα αρχηέ
παρατειήνει την προθεσμιήα υποβοληή ς αυτωήν, για οήσο χροή νο απαιτηθειή για τη χορηή γησηή τους αποή τις
αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεέ ς.

β) Τα δικαιολογητικαά του προσωρινουά αναδοά χου υποβαά λλονται αποά τον οικονομικοά φορεά α
ηλεκτρονικαά, μεά σω της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας» στην αναθεάτουσα αρχηά, δεν απαιτειάται
να προσκομισθουά ν και σε εά ντυπη μορφηά και γιάνονται αποδεκταά , αναά περιάπτωση, εφοά σον
υποβαάλλονται, συά μφωνα με τα προβλεποά μενα στις διαταάξεις:

i) ειάτε των αάρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιά ηλεκτρονικωάν δημοσιάων εγγραά φων που φεάρουν
ηλεκτρονικηή υπογραφηή ηή σφραγιάδα, και, εφοάσον προάκειται για αλλοδαπαά δημοάσια ηλεκτρονικαά
εάγγραφα, εαάν φεά ρουν επισημειάωση e-Apostille

ii) ειάτε των αάρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περιά ηλεκτρονικωάν ιδιωτικωάν εγγραάφων που φεάρουν
ηλεκτρονικηή υπογραφηή ηή σφραγιήδα

iii) ειάτε του αάρθρου 11 του ν. 2690/1999, οή πως ισχυή ει περιή βεβαιήωσης του γνησιήου της υπογραφηήςεπικυάρωσης των αντιγραά φων

iv) ειάτε της παρ. 2 του αάρθρου 37 του ν. 4412/2016, περιά χρηά σης ηλεκτρονικωάν υπογραφωάν σε
ηλεκτρονικεά ς διαδικασιάες δημοσιάων συμβαά σεων,

v) ειίτε της παρ. 13 του αάρθρου 80 του ν.4412/2016, περιά συνυποβοληά ς υπευά θυνης δηά λωσης στην
περιάπτωση απληά ς φωτοτυπιάας ιδιωτικωάν εγγραάφων.

Επιπλεάον δεν προσκομιάζονται σε εά ντυπη μορφηά τα ΦΕΚ και ενημερωτικαά και τεχνικαά φυλλαάδια και
αά λλα εά ντυπα, εταιρικαά ηά μη, με ειδικοά τεχνικοά περιεχοάμενο, δηλαδηά εάντυπα με αμιγωάς τεχνικαά
χαρακτηριστικαά , οά πως αριθμουά ς, αποδοά σεις σε διεθνειάς μοναά δες, μαθηματικουά ς τυά πους και σχεά δια.

Τα ως αά νω στοιχειάα και δικαιολογητικαά καταχωριάζονται αποά αυτοά ν σε μορφηά ηλεκτρονικωάν αρχειάων
με μορφοότυπο PDF.
β.1) Εντοής της προθεσμιήας υποβοληή ς των δικαιολογητικωήν κατακυήρωσης και το αργοέ τερο εέ ως την
τριάτη εργαάσιμη ημεά ρα αποά την καταληκτικηά ημερομηνιάα ηλεκτρονικηάς υποβοληάς τους, προσκομιάζονται
με ευθυάνη του οικονομικουά φορεά α, στην αναθεάτουσα αρχηά, σε εάντυπη μορφηά και σε κλειστοά φαάκελο,
στον οποιάο αναγραά φεται ο αποστολεά ας, τα στοιχειάα του διαγωνισμουή και ως παραληή πτης η Επιτροπηή,
τα στοιχειάα και δικαιολογητικαά , τα οποιάα απαιτειάται να προσκομισθουάν σε εάντυπη μορφηά (ως
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πρωτοήτυπα ηή ακριβηή αντιήγραφα).

Τεά τοια στοιχειάα και δικαιολογητικαά ενδεικτικαά ειάναι :

i) αυταά που δεν υπαά γονται στις διαταά ξεις του αά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οά πως ισχυά ει,
(ενδεικτικαά συμβολαιογραφικεά ς εά νορκες βεβαιωάσεις ηά λοιπαά συμβολαιογραφικαά εάγγραφα)

ii) ιδιωτικαά εάγγραφα τα οποιάα δεν εά χουν επικυρωθειά αποά δικηγοάρο ηά δεν φεάρουν θεωάρηση αποά
υπηρεσιάες και φορειάς της περιάπτωσης α της παρ. 2 του αά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηά δεν συνοδευά ονται
αποά υπευάθυνη δηάλωση για την ακριάβειαά τους, καθωάς και

iii) τα εά ντυπα εά γγραφα που φεά ρουν τη Σφραγιάδα της Χαά γης (Apostille) ηή προξενικηή θεωήρηση και δεν
ειίναι επικυρωμεέ να αποέ δικηγοέ ρο.

Σημειωάνεται οά τι στα αλλοδαπαά δημοά σια εά γγραφα και δικαιολογητικαά εφαρμοά ζεται η Συνθηά κη της
Χαάγης της 5ης.10.1961, που κυρωάθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοά σον συνταά σσονται σε κραάτη
που εάχουν προσχωρηά σει στην ως αά νω Συνθηάκη, αάλλως φεάρουν προξενικηά θεωάρηση. Απαλλαά σσονται
αποί την απαιίτηση επικυίρωσης (με Apostille ηά Προξενικηά Θεωάρηση) αλλοδαπαά δημοά σια εά γγραφα οάταν
καλυάπτονται αποά διμερειάς ηά πολυμερειάς συμφωνιάες που εάχει συναάψει η Ελλαάδα (ενδεικτικαά «Συάμβαση
νομικηή ς συνεργασιήας μεταξυή Ελλαά δας και Κυάπρου – 05.03.1984» (κυρωτικοό ς ν.1548/1985, «Συό μβαση
περιά απαλλαγηάς απο την επικυά ρωση ορισμεάνων πραάξεων και εγγραάφων – 15.09.1977» (κυρωτικοός
ν.4231/2014)). Επιάσης απαλλαάσσονται αποά την απαιάτηση επικυά ρωσης ηά παροά μοιας διατυά πωσης
δημοέ σια εέ γγραφα που εκδιάδονται αποά τις αρχεά ς κραά τους μεά λους που υπαά γονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλουάστευση των απαιτηά σεων για την υποβοληά ορισμεά νων δημοσιάων εγγραάφων
στην ΕΕ, οάπως, ενδεικτικαά , το λευκοά ποινικοά μητρωάο, υποά τον οάρο οάτι τα σχετικαά με το γεγονοάς αυτοά
δημοάσια εάγγραφα εκδιάδονται για πολιάτη της Ένωσης αποά τις αρχεά ς του κραά τους μεά λους της ιθαγεάνειαάς
του. Επιάσης, γιάνονται υποχρεωτικαά αποδεκταά ευκρινηά φωτοαντιάγραφα εγγραάφων που εάχουν εκδοθειά
αποέ αλλοδαπεέ ς αρχεέ ς και εέ χουν επικυρωθειέ αποέ δικηγοέ ρο, συέ μφωνα με τα προβλεποόμενα στην παρ. 2
περ. β του αά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωάδικας Διοικητικηά ς Διαδικασιάας”, οά πως αντικατασταά θηκε ως
αά νω με το αάρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθουά ν τα παραπαά νω δικαιολογητικαά ηά υπαάρχουν ελλειάψεις σε αυταά που υπoβληή θηκαν
ηλεκτρονικαά ηά σε εά ντυπη μορφηά , εφοά σον απαιτειάται, συάμφωνα με τα ανωτεάρω η αναθεάτουσα αρχηά
καλειά τον προσωρινοά αναά δοχο να προσκομιάσει τα ελλειάποντα δικαιολογητικαά ηή να συμπληρωήσει τα ηή δη
υποβληθεάντα ηά να παραά σχει διευκρινιάσεις, καταά την εάννοια του αάρθρου 102 ν. 4412/2016, εντοός
προθεσμιέας δεέ κα (10) ημερωέν αποέ την κοινοποιέηση της σχετικηέ ς προέ σκλησης σε αυτοέ ν. Αν ο
προσωρινοά ς αναά δοχος υποβαά λλει αιάτημα προς την αναθεά τουσα αρχηά για παραά ταση της ως αά νω
προθεσμιάας, το οποιάο συνοδευά εται με αποδεικτικαά εάγγραφα αποέ τα οποιέα να αποδεικνυέ εται οέ τι εέ χει
αιτηθειέ τη χορηέ γηση των δικαιολογητικωέν, η αναθεέ τουσα αρχηέ παρατειένει την προθεσμιέα υποβοληέ ς
των δικαιολογητικωήν για οή σο χροή νο απαιτηθειή για τη χορηή γηση των δικαιολογητικωήν αποή τις αρμοή διες
δημοέ σιες αρχεέ ς.
Το παροέ ν εφαρμοέ ζεται αναλοέ γως και στις περιπτωέσεις που η αναθεέ τουσα αρχηέ τυχοέ ν ζητηέ σει την
προσκοά μιση δικαιολογητικωάν καταά τη διαδικασιάα αξιολοά γησης των προσφορωάν και πριν αποά το σταά διο
κατακυάρωσης, κατ’ εφαρμογηά της διαάταξης του αά ρθρου 79 παραά γραφος 5 εδαά φιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμεάνων των αρχωάν της ιάσης μεταχειάρισης και της διαφαά νειας.
δ) Αν, καταά τον εά λεγχο των υποβληθεά ντων δικαιολογητικωάν, διαπιστωθειά οάτι:
i) τα στοιχειία που δηλωίθηκαν με το Ευρωπαϊκοί Ενιαιίο Έγγραφο Συίμβασης (ΕΕΕΣ), ειέναι εκ προθεέ σεως
απατηλαά ηά οάτι εά χουν υποβληθειά πλασταά αποδεικτικαά στοιχειάα ηά
ii) αν δεν υποβληθουά ν στο προκαθορισμεάνο χρονικοά διαάστημα τα απαιτουάμενα πρωτοάτυπα ηά
αντιάγραφα, των παραπαά νω δικαιολογητικωάν, ηά
iii) αν αποά τα δικαιολογητικαά που προσκομιάσθηκαν νομιάμως και εμπροθεά σμως, δεν αποδεικνυύονται οι
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οά ροι και οι προϋ ποθεάσεις συμμετοχηάς συάμφωνα με τα αά ρθρα 21, 22 και 23 της παρουά σας,

απορριάπτεται η προσφοραά του προσωρινουά αναδοά χου, καταπιάπτει υπεά ρ της αναθεά τουσας αρχηά ς η
εγγυήηση συμμετοχηής του και η κατακυήρωση γιήνεται στον προσφεέ ροντα που υπεέ βαλε την αμεέ σως
εποάμενη πλεάον συμφεά ρουσα αποά οικονομικηά αάποψη προσφοραά βαάσει της τιμηάς, τηρουμεάνης της
ανωτεέ ρω διαδικασιέας.
Σε περιέπτωση εέ γκαιρης και προσηέ κουσας ενημεέ ρωσης της αναθεέ τουσας αρχηέ ς για μεταβολεέ ς στις
προϋ ποθεέ σεις τις οποιέες ο προσωρινοά ς αναάδοχος ειάχε δηλωάσει με το Ευρωπαϊκοά Ενιαιάο Έγγραφο
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ) οέ τι πληροιέ και οι οποιέες επηέ λθαν ηέ για τις οποιέες εέ λαβε γνωέση μεέ χρι τη συέ ναψη της
συέ μβασης (οψιγενειές μεταβολεέ ς), δεν καταπιέπτει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς η προσκομισθειέσα,
συάμφωνα με το αάρθρο 15 της παρουάσας, εγγυά ηση συμμετοχηά ς.

Αν κανεέ νας αποέ τους προσφεέ ροντες δεν υπεέ βαλε αληθηέ ηέ ακριβηέ δηέ λωση, ηέ αν κανεέ νας αποέ τους
προσφεέ ροντες δεν προσκομιέζει εέ να ηέ περισσοέ τερα αποέ τα απαιτουέ μενα εέ γγραφα και δικαιολογητικαά ,
ηά αν κανεά νας αποά τους προσφεά ροντες δεν αποδειάξει οά τι: α) δεν βριάσκεται σε μια αποά τις κατασταά σεις
που αναφεάρονται στο αά ρθρο 22.Α και β) πληροιά τα σχετικαά κριτηάρια επιλογηάς των αάρθρων 22.Β εάως
22.Ε, οάπως αυταά εέ χουν καθοριστειέ στην παρουέ σα , η διαδικασιία συί ναψης της συί μβασης ματαιωίνεται.

Η διαδικασιάα ελεά γχου των ως αά νω δικαιολογητικωάν ολοκληρωάνεται με τη συά νταξη πρακτικουά αποά την
Επιτροπηά Διαγωνισμουά , στο οποιάο αναγραάφεται η τυχοάν συμπληάρωση δικαιολογητικωάν καταά τα
οριζοά μενα στις παραγραά φους (α) και (γ) του παροά ντος αά ρθρου. Η Επιτροπηά , στη συνεέ χεια, το
κοινοποιειέ, μεέ σω της «λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», στο αποφαινοέ μενο οέ ργανο της
αναθεέ τουσας αρχηέ ς για τη ληέ ψη αποέ φασης ειέτε κατακυέ ρωσης της συέ μβασης ειέτε ματαιέωσης της
διαδικασιάας, αναά περιάπτωση.

Τα αποτελεέ σματα του ελεέ γχου των δικαιολογητικωόν του προσωρινουό αναδοόχου επικυρωόνονται με την
αποάφαση κατακυάρωσης του αάρθρου 105 ν. 4412/2016, ηά τοι με την αποά φαση του προηγουά μενου
εδαφιάου, στην οποιάα αναφεά ρονται υποχρεωτικαά οι προθεσμιάες για την αναστοληά της συάναψης
συά μβασης, συά μφωνα με τα αάρθρα 360 εέ ως 372 του ιδιέου νοέ μου.
Η αναθεέ τουσα αρχηέ κοινοποιειέ την αποέ φαση κατακυέ ρωσης, μαζιί με αντιίγραφο οί λων των πρακτικωίν
της διαδικασιέας ελεέ γχου και αξιολοέ γησης των προσφορωέν σε οέ λους τους οικονομικουέ ς φορειές που
εά λαβαν μεά ρος στη διαδικασιάα αναά θεσης, εκτοέ ς αποέ τους οριστικωές αποκλεισθεέ ντες και ιδιέως οέ σους
αποκλειάστηκαν οριστικαά δυναάμει της παρ. 1 του αά ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιάστοιχης περ.
γ της παραγραάφου 4.1 της παρουάσας, μεάσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», και επιπλεέ ον
αναρταά τα δικαιολογητικαά του προσωρινουά αναδοέ χου στον χωέρο «Συνημμεέ να Ηλεκτρονικουέ
Διαγωνισμουύ ».

ε) Η αποέ φαση κατακυέ ρωσης καθιέσταται οριστικηέ , εφοέ σον συντρεέ ξουν οι ακοέ λουθες προϋ ποθεέ σεις:
i.

ii.

iii.

η αποέ φαση κατακυέ ρωσης εέ χει κοινοποιηθειέ, συέ μφωνα με τα ανωτεέ ρω,

παρεάλθει αάπρακτη η προθεσμιάα αάσκησης προδικαστικηά ς προσφυγηά ς ηά σε περιάπτωση αά σκησης,
παρεά λθει αά πρακτη η προθεσμιάα αά σκησης αιάτησης αναστοληά ς καταά της αποά φασης της ΑΕΠΠ και
σε περιάπτωση αάσκησης αιάτησης αναστοληά ς καταά της αποά φασης της ΑΕΠΠ, εκδοθειά αποά φαση
επιή της αιήτησης, με την επιφυήλαξη της χορηή γησης προσωρινηή ς διαταγηή ς, συή μφωνα με οήσα
οριάζονται στο τελευταιάο εδαάφιο της παρ. 4 του αά ρθρου 372 του ν. 4412/2016,

ο προσωρινοά ς αναά δοχος εά χει υποβαάλλει, εάπειτα αποά σχετικηά προό σκληση της αναθεέ τουσας
αρχηέ ς, μεέ σω της λειτουργικοή τητας της “Επικοινωνιήας” του υποσυστηήματος, υπευήθυνη δηήλωση,
που υπογραά φεται συά μφωνα με οά σα οριάζονται στο αάρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποιία
δηλωάνεται οά τι, δεν εά χουν επεά λθει στο προάσωποά του οψιγενειάς μεταβολεάς, καταά την εάννοια του
αάρθρου 104 του ιέδιου νοέ μου, και μοέ νον στην περιέπτωση του προσυμβατικουέ ελεέ γχου ηέ της
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αάσκησης προδικαστικηάς προσφυγηά ς καταά της αποά φασης κατακυά ρωσης.

Η υπευέ θυνη δηέ λωση ελεέ γχεται αποέ την αναθεέ τουσα αρχηέ και μνημονευέ εται στο συμφωνητικοέ . Εφοέ σον
δηλωθουίν οψιγενειίς μεταβολεέ ς, η δηέ λωση ελεέ γχεται αποέ την Επιτροπηέ Διαγωνισμουέ , η οποιέα
εισηγειίται προς το αρμοί διο αποφαινοί μενο οίργανο.

Μεταά αποά την οριστικοποιάηση της αποάφασης κατακυά ρωσης, η αναθεά τουσα αρχηά προσκαλειά τον
αναά δοχο, μεά σω της λειτουργικοάτητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος, να προσεέ λθει για την
υπογραφηά του συμφωνητικουά , θεά τονταά ς του προθεσμιάα δεκαπεά ντε (15) ημερωάν αποά την κοινοποιάηση
σχετικηέ ς εέ γγραφης ειδικηέ ς προέ σκλησης, προσκομιήζοντας και την απαιτουήμενη εγγυητικηή επιστοληή
καληέ ς εκτεέ λεσης. Η συά μβαση θεωρειάται συναφθειάσα με την κοινοποιάηση της ως αάνω ειδικηάς
προόσκλησης.
Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εαάν ο αναάδοχος δεν προσεά λθει να υπογραά ψει το συμφωνητικοά, μεάσα στην προθεσμιάα που οριάζεται στην
ειδικηή προή κληση, και με την επιφυύ λαξη αντικειμενικωέν λοέ γων ανωτεέ ρας βιέας, κηρυέ σσεται εέ κπτωτος,
καταπιέπτει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και ακολουθειίται η διαδικασιία
του παροάντος αά ρθρου 4.2 για τον προσφεά ροντα που υπεάβαλε την αμεάσως εποάμενη πλεάον συμφεάρουσα
αποή οικονομικηή αά ποψη προσφοραά βαά σει τιμηάς. Αν κανεάνας αποά τους προσφεάροντες δεν προσεάλθει για
την υπογραφηά του συμφωνητικουά , η διαδικασιάα αναά θεσης της συά μβασης ματαιωάνεται, συά μφωνα με
την περιάπτωση β της παραγραάφου 1 του αάρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η αναθεέ τουσα αρχηέ μπορειέ, στην περιέπτωση αυτηέ ν, να αναζητηέ σει αποζημιέωση, πεέ ρα αποέ την
καταπιάπτουσα εγγυητικηά επιστοληά , ιδιάως δυναά μει των αά ρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εαάν η αναθεάτουσα αρχηά δεν απευθυά νει στον αναάδοχο την ως αάνω ειδικηά προάσκληση, εντοάς χρονικουά
διαστηή ματος εξηή ντα (60) ημερωίν αποί την οριστικοποιίηση της αποί φασης κατακυί ρωσης, και με την
επιφυέ λαξη της υέ παρξης επιτακτικουέ λοέ γου δημοέ σιου συμφεέ ροντος ηέ αντικειμενικωέν λοέ γων ανωτεέ ρας
βιάας, ο αναά δοχος δικαιουά ται να απεά χει αποά την υπογραφηά του συμφωνητικουά , χωριάς να εκπεά σει η
εγγυά ηση συμμετοχηά ς του, καθωάς και να αναζητηά σει αποζημιάωση ιδιάως δυναά μει των αά ρθρων 197 και
198 ΑΚ.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιοριάζοντας ειδικωάς τις νομικεά ς και πραγματικεά ς αιτιαά σεις που δικαιολογουά ν το αιάτημαά του.
Σε περιάπτωση προσφυγηά ς καταά πραά ξης της αναθεά τουσας αρχηά ς, η προθεσμιάα για την αά σκηση της
προδικαστικηής προσφυγηή ς ειήναι:
(α) δεάκα (10) ημεά ρες αποά την κοινοποιάηση της προσβαλλοάμενης πραάξης στον ενδιαφεροάμενο
οικονομικοά φορεά α αν η πραά ξη κοινοποιηά θηκε με ηλεκτρονικαά μεάσα ηά τηλεομοιοτυπιάα ηά
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(β) δεκαπεάντε (15) ημεά ρες αποά την κοινοποιάηση της προσβαλλοάμενης πραάξης σε αυτοάν αν
χρησιμοποιηά θηκαν αά λλα μεά σα επικοινωνιάας, αά λλως
(γ) δεάκα (10) ημεάρες αποά την πληάρη, πραγματικηά ηά τεκμαιροά μενη, γνωάση της πραά ξης που βλαά πτει τα
συμφεέ ροντα του ενδιαφεροέ μενου οικονομικουέ φορεέ α. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιάπτωση παραά λειψης που αποδιάδεται στην αναθεά τουσα αρχηά , η προθεσμιάα για την αά σκηση της
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ειέναι δεκαπεέ ντε (15) ημεέ ρες αποέ την επομεέ νη της συντεέ λεσης της
προσβαλλοάμενης παραά λειψης.

Η προδικαστικηά προσφυγηά , συνταά σσεται υποχρεωτικαά με τη χρηάση του τυποποιημεάνου εντυάπου του
Παραρτηάματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιάθεται ηλεκτρονικαά στην ηλεκτρονικηά περιοχηά του
συγκεκριμεέ νου διαγωνισμουέ μεέ σω της λειτουργικοήτητας «Επικοινωνιήα» του υποσυστηήματος προς την
Αναθεάτουσα Αρχηά , επιλεά γοντας την εά νδειξη «Προδικαστικηά Προσφυγηά» συάμφωνα με αάρθρο 15 της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοόσια Έργα.

Οι προθεσμιήες ως προς την υποβοληή των προδικαστικωήν προσφυγωήν και των παρεμβαάσεων αρχιάζουν
την επομεάνη της ημεά ρας της προαναφερθειάσας καταά περιάπτωση κοινοποιάησης ηά γνωάσης και ληάγουν
οά ταν περαά σει ολοά κληρη η τελευταιάα ημεά ρα και ωάρα 23:59:59 και, αν αυτηά ειάναι εξαιρετεά α ηά Σαά ββατο,
οά ταν περαάσει ολοάκληρη η επομεάνη εργαάσιμη ημεά ρα και ωώρα 23:59:59

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10)
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμιάα για την αάσκηση της προδικαστικηάς προσφυγηάς και η αάσκησηά της κωλυάουν τη συάναψη της
συά μβασης επιά ποινηά ακυροά τητας, η οποιάα διαπιστωάνεται με αποά φαση της ΑΕΠΠ μεταά αποά αάσκηση
προδικαστικηής προσφυγηή ς, συή μφωνα με το αά ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μοάνη η αάσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της
αναθέτουσας αρχής.
Η αάσκηση της προδικαστικηά ς προσφυγηάς αποτελειά προϋ ποάθεση για την αάσκηση των εάνδικων
βοηθημαάτων της αιάτησης αναστοληάς και της αιάτησης ακυά ρωσης του αά ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταά
των εκτελεστωάν πραάξεων ηά παραλειάψεων της αναθεά τουσας αρχηά ς.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική
προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση
και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
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δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

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

Σχετικαά με την υπογραφηά του συμφωνητικουύ , ισχυό ουν τα προβλεποό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
αά ρθρου 105 καθωώ ς και στο αά ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα εά γγραφα της συά μβασης με βαά ση τα οποιά α θα εκτελεσθειά το εά ργο ειά ν αι τα αναφεροά μενα
παρακαά τω. Σε περιά π τωση ασυμφωνιά ας των περιεχομεά ν ων σε αυταά οά ρων, η σειραά ισχυά ος
καθοριέ ζεται ως κατωτεέ ρω:
1. Το συμφωνητικοό , συμπεριλαμβανομεέ ν ων των παρασχεθεισωή ν εξηγηή σεων του
οικονομικουά φορεά α, συά μφωνα με τα αά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιά ως ως προς τον
προσδιορισμοό οικονομικωό ν μεγεθωό ν με τις οποιά ες ο αναά δοχος διαμοά ρφωσε την προσφοραά
του,
2. Η παρουή σα Διακηή ρυξη.
3. Η Οικονομικηά Προσφοραά .
4. Το Τιμολοά γιο Δημοπραά τησης
5. Η Ειδικηή Συγγραφηή Υποχρεωή σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηέ Συγγραφηέ Υποχρεωέ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεέ ς Προδιαγραφεέ ς και τα
Παραρτηή ματα τους,
7. Η Τεχνικηή Περιγραφηή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋ πολογισμοά ς Δημοπραά τησης.
9. Οι εγκεκριμεέ νες μελεέ τες του εέ ργου.
10. Το εγκεκριμεά ν ο Χρονοδιαά γραμμα κατασκευηά ς του εά ργου.
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Τα εά γγραφα της συά μβασης συνταά σσονται υποχρεωτικαά στην ελληνικηά γλωάσσα και προαιρετικαά
και σε αά λλες γλωάσσες, συνολικαά ηά μερικαά. Σε περιάπτωση ασυμφωνιάας μεταξυά των τμημαά των
των εγγραά φων της συά μβασης που εάχουν συνταχθειά σε περισσοάτερες γλωάσσες, επικρατειά η
ελληνικηά εά κδοση. Τυχοά ν προδικαστικεάς προσφυγεάς υποβαάλλονται στην ελληνικηά γλωάσσα.

Οι προσφορεέ ς και τα περιλαμβανοέ μενα σε αυτεά ς στοιχειάα, καθωάς και τα αποδεικτικαά εά γγραφα
συνταάσσονται στην ελληνικηά γλωάσσα ηά συνοδευάονται αποά επιάσημη μεταάφρασηά τους στην
ελληνικηή γλωήσσα.

Στα αλλοδαπαά δημοά σια εά γγραφα και δικαιολογητικαά εφαρμοά ζεται η Συνθηά κη της Χαά γης της
5.10.1961, που κυρωώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συάμφωνα με τα οριζοάμενα στο αά ρθρο
4.2.β) της παρουύσας. Τα αλλοδαπαά δημοά σια και ιδιωτικαά εά γγραφα συνοδευά ονται αποά
μεταάφρασηά τους στην ελληνικηά γλωάσσα επικυρωμεάνη ειάτε αποά προάσωπο αρμοάδιο καταά τις
διαταά ξεις της εθνικηά ς νομοθεσιάας ειάτε αποά προάσωπο καταά νοάμο αρμοάδιο της χωάρας στην οποιάα
εά χει συνταχθειά το εά γγραφο και γιάνονται αποδεκταά συά μφωνα με τα οριζοά μενα, ομοιάως, στο
αάρθρο 4.2.β) της παρουάσας.

Ενημερωτικαά και τεχνικαά φυλλαά δια και αάλλα εάντυπα-εταιρικαά ηά μη – με ειδικοό τεχνικοό
περιεχοάμενο, δηλαδηά εά ντυπα με αμιγωάς τεχνικαά χαρακτηριστικαά, οάπως αριθμουάς, αποδοάσεις σε
διεθνειάς μοναά δες, μαθηματικουά ς τυά πους και σχεά δια, που ειάναι δυνατοά ν να διαβαστουά ν σε καά θε
γλωάσσα και δεν ειάναι απαραιάτητη η μεταά φρασηά τους, μπορουύν να υποβαάλλονται σε αάλλη
γλωάσσα, χωριάς να συνοδευά ονται αποά μεταάφραση στην ελληνικηά.
Η επικοινωνιέα με την αναθεέ τουσα αρχηέ , καθωές και μεταξυέ αυτηέ ς και του αναδοέ χου, θα γιένονται
υποχρεωτικαά στην ελληνικηά γλωάσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1
1.
2.
3.

4.

Για τη δημοπραάτηση του εάργου, την εκτεάλεση της συάμβασης και την κατασκευηά του,
εφαρμοάζονται οι διαταάξεις των παρακαά τω νομοθετημαά των, οά πως ισχυά ουν:
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
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”,
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»
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
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7.

8.
9.

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
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»
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 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»
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
των 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.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
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).
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)
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
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
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28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

7.2

7.3

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
της 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).
της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «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 ΕΣΗΔΗΣΔημόσια Έργα».
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με 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,
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»,
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».
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».
Οι σε εκτεά λεση των ανωτεά ρω διαταάξεων εκδοθειάσες κανονιστικεάς πραάξεις, καθωάς και λοιπεάς
διαταά ξεις που αναφεά ρονται ρηταά ηά απορρεά ουν αποά τα οριζοά μενα στα συμβατικαά τευά χη της
παρουύσας καθωάς και το συά νολο των διαταά ξεων του ασφαλιστικουά , εργατικουά , περιβαλλοντικουά
και φορολογικουί δικαιίου και γενικοά τερα καά θε διαά ταξη (Νοά μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηά
εγκυάκλιος που διεά πει την αναά θεση και εκτεάλεση του εάργου της παρουάσας συάμβασης, εάστω και
αν δεν αναφεά ρονται ρηταά .
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 εάργο χρηματοδοτειάται εξ ολοκληάρου αποά το Π.Δ.Ε. με εναάριθμο του εάργου 2014ΣΕ57100004
της ΣΑΕ 571, σε βαά ρος του ΚΑΕ 64.7323.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
Αστυπάλαιας.
Το εέ ργο υποά κειται στις κρατηά σεις που προβλεά πονται για τα εά ργα αυταά , περιλαμβανομεά νης
της κραά τησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και
στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης
της
χρηματοδότησης, υπέρ
της
νέας Ενιαίας
Αρχής
Δημόσιων
Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με
το άρθρο 4 του ν.4912/22, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του
πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται, της κραά τησης 2,5‰
υπεά ρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του
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ν.4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 αποό φασης του Υπουργουό Υποδομωό ν και
Μεταφορωώ ν (Β' 2780), της κράτησης 6‰ υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ
(περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β', Υπ. Υποδομών &
Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017, καθωά ς και της κραά τησης υύ ψους
0,02% υπεά ρ της αναά πτυξης και συντηά ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συά μφωνα με το αά ρθρο 36
παρ. 6 του ν. 4412/2016.
8.2.
8.3.

Τα γενικαά εά ξοδα, οά φελος κ.λ.π. του Αναδοάχου και οι επιβαρυά νσεις αποά φοά ρους, δασμουά ς
κ.λ.π. καθοριά ζονται στο αντιά στοιχο αά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυά νει τον Κυά ριο του Έργου.

Οι πληρωμεά ς θα γιά ν ονται συά μφωνα με το αά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιά στοιχο
αά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηά του εργολαβικουά τιμηά ματος θα γιά νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεέ τουσα αρχηέ τηρωάντας τις αρχεά ς της ιάσης μεταχειάρισης και της διαφαά νειας, ζηταά αποά τους
προσφεέ ροντες οικονομικουέ ς φορειές, οέ ταν οι πληροφοριέες ηέ η τεκμηριέωση που πρεέ πει να
υποβαάλλονται ειάναι ηά εμφανιάζονται ελλιπειάς ηά λανθασμεάνες, συμπεριλαμβανομεάνων εκειίνων στο ΕΕΕΣ,
ηά οάταν λειάπουν συγκεκριμεά να εά γγραφα, να υποβαάλλουν, να συμπληρωάνουν, να αποσαφηνιάζουν ηά να
ολοκληρωένουν τις σχετικεέ ς πληροφοριέες ηέ τεκμηριέωση, εντοέ ς προθεσμιέας οέ χι μικροέ τερης των δεέ κα
(10) ημερωίν και οίχι μεγαλυίτερης των ειίκοσι (20) ημερωίν αποί την ημερομηνιία κοινοποιίησης σε αυτουίς
της σχετικηέ ς προέ σκλησης, μεέ σω της λειτουργικοέ τητας « Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος, συύ μφωνα
με τα ειδικοάτερα οριζοάμενα στις διαταάξεις των αά ρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπληήρωση ηή η αποσαφηή νιση ζητειήται και γιήνεται αποδεκτηή υποή την προϋ ποήθεση οήτι δεν
τροποποιειάται η προσφοραά του οικονομικουά φορεάα και οάτι αφοραά σε στοιχειάα ηά δεδομεάνα, των οποιάων
ειάναι αντικειμενικαά εξακριβωάσιμος ο προγενεά στερος χαρακτηά ρας σε σχεά ση με το πεέ ρας της
καταληκτικηέ ς προθεσμιέας παραλαβηέ ς προσφορωέν. Τα ανωτεέ ρω ισχυέ ουν κατ΄ αναλογιέαν και για τυχοέ ν
ελλειίπουσες δηλωίσεις, υποί την προϋ ποί θεση οίτι βεβαιωίνουν γεγονοίτα αντικειμενικωίς εξακριβωίσιμα.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουέ σα διαδικασιέα εέ χει εκδοθειέ η αποέ φαση με αρ.πρωτ. 6222/21-09-2022 για την αναά ληψη
υποχρεέ ωσης/εέ γκριση δεέ σμευσης πιέστωσης για το οικονομικοέ εέ τος 2022 και με αρ. 354/2022
καταχωήρηση στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωήν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Υ. σε συνεέ χεια της εέ κδοσης της
αρ.420/2022 (ΑΔΑ 6Κ7ΟΩΨΧ-Ι3Ν) Αποόφασης Δημαά ρχου με θεά μα Έγκριση Αναά ληψης Υποχρεά ωσης
Πολυετουάς Δαπαά νης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιέτλος του εέ ργου ειέναι:
« Διαμόρφωση , κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών
δρόμων στην περιοχή Αγ. Βασίλης και Πρόβαρμα» .
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμοά ς δημοπραά τησης του εάργου ανεάρχεται σε 288.709,68 Ευρωώ πλεέ ον ΦΠΑ
24% και αναλυύ εται σε:
Δαπαά νη Εργασιωάν 211.892,84 €
Γενικαά εά ξοδα και Όφελος εργολαάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 38.140,71 €
Απροό βλεπτα (ποσοστουό 15% επιά της δαπαάνης εργασιωάν και του κονδυλιάου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
37.505,03 €, που αναλωάνονται συά μφωνα με τους οά ρους του αά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Δεν τιάθενται στη διαά θεση του εργολαά βου αποά την αναθεά τουσα αρχηά αγαθαά και υπηρεσιάες

Στο ανωτεέ ρω ποσοέ προβλεέ πεται αναθεωέρηση στις τιμεέ ς ποσουέ 1.171,10 € συύ μφωνα με
το αάρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρηήτρα προήσθετης καταβοληής (πριμ), (εφοέ σον προβλεέ πεται), συά μφωνα με το αά ρθρο 149
του ν. 4412/2016 και το αάρθρο 16 της παρουά σας Δεν Προβλέπεται.
Η παρουή σα συή μβαση δεν υποδιαιρειήται σε τμηή ματα και ανατιήθεται ως ενιαιήο συύ νολο.

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Νήσος Αστυπάλαια.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικειάμενο της μελεά της ειάναι η ορθηά τοποθεάτηση και η υψομετρικηά τακτοποιάηση της ερυθραάς των
υφισταάμενων δημοτικωάν δροά μων στην περιοχηά του Αγιάου Βασιλειάου στον οικισμοά Λιβαάδι και στην
περιοχηά Προά βαρμα του οικισμουά Χωάρα του Δηά μου Αστυπαά λαιας. Και οι δυά ο περιοχεέ ς που εξυπηρετουέ ν
οι υποέ μελεέ τη δροέ μοι εμφανιέζουν εέ ντονη κλιέση αποέ 20 εέ ως 40 %. Η κτηματογραφικηέ και υψομετρικηέ
αποτυέ πωση των περιοχωέν και στην συνεέ χεια η αποέ δοση των οριέων των οικοπεέ δων και των δημοτικωέν
δροά μων. Τεά λος βασιζοά μενοι σε οά λα αυταά τα δεδομεά να θα σχεδιασθουέ ν εξ' αρχηέ ς οι μηκοτομεέ ς των
δροάμων λαμβαάνοντας υποά ψη μας τα κατωάφλια των οικοδομωάν που εάχουν ηάδη ανεγερθειά. Για την
υλοποιάηση των δροά μων σε καά ποια τμηά ματα στην ορθηά τους θεά ση ειάναι απαραιάτητη η κατασκευηά τοιάχων
αντιστηή ριξης.

Ο προϋ πολογισμοέ ς του εέ ργου ανεέ ρχεται στο ποσοέ των 358.000,00 € με Φ.Π.Α, (συύνολο εργασιωύν
288.709,68 € και Φ.Π.Α 24% - 69.290,32 €) και η χρηματοδοίτηση θα γιίνει εξ ολοκληήρου αποή το Π.Δ.Ε.
με εναά ριθμο του εάργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΑΕ 571, σε βαά ρος του ΚΑΕ 64.7323.01 του
προϋ πολογισμουύ του 2022.
21

22PROC011655155 2022-11-23

Επισημαίνεται οέ τι, το φυσικοέ και οικονομικοέ αντικειέμενο των δημοπρατουέ μενων εέ ργων δεν πρεέ πει
να μεταβαάλλεται ουσιωδωάς καταά τη διαάρκεια εκτεά λεσης της συά μβασης, καταά τα οριζοά μενα στην παρ. 4
του αάρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοά τητα μεταβοληάς υφιάσταται, μοάνο υποά τις προϋ ποθεάσεις των
αά ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεέ πεται η χρηέ ση των «επιέ εέ λασσον» δαπανωέν με τους ακοόλουθους οόρους και περιορισμουός:
•

•
•
•

Δεν τροποποιειέται το «βασικοέ σχεέ διο» της προκηέ ρυξης, ουέ τε οι προδιαγραφεέ ς του εέ ργου, οέ πως
περιγραάφονται στα συμβατικαά τευάχη, ουά τε καταργειάται ομαά δα εργασιωάν της αρχικηά ς συά μβασης.

Δεν θιέγεται η πληροέ τητα, ποιοέ τητα και λειτουργικοέ τητα του εέ ργου.

Δεν χρησιμοποιειέται για την πληρωμηέ νεέ ων εργασιωέν που δεν υπηέ ρχαν στην αρχικηέ συέ μβαση.

Δεν υπερβαιάνει η δαπαάνη αυτηά, καταά τον τελικοά εγκεκριμεά νο Ανακεφαλαιωτικοά Πιάνακα Εργασιωάν
του εά ργου, ποσοστοά ειάκοσι τοις εκατοά (20%) της συμβατικηάς δαπαάνης ομαάδας εργασιωάν του εέ ργου
ουά τε, αθροιστικαά , ποσοστοά δεά κα τοις εκατοά (10%) της δαπαά νης της αρχικηά ς αξιάας συά μβασης χωριάς
Φ.Π.Α., αναθεωάρηση τιμωάν και απροά βλεπτες δαπαά νες. Στην αθροιστικηά αυτηά ανακεφαλαιάωση
λαμβαά νονται υποά ψη μοά νο οι μεταφορεά ς δαπαά νης αποά μιάα ομαά δα εργασιωάν σε αάλλη.
Τα ποσαά που εξοικονομουά νται, εφοά σον υπερβαιάνουν τα ανωτεάρω οάρια (20% ηά και 10%), μειωάνουν
ισοά ποσα τη δαπαά νη της αξιάας συά μβασης χωριάς Φ.Π.Α., αναθεωρηά σεις και απροά βλεπτες δαπαά νες.
Για τη χρηά ση των «επιά εά λασσον δαπανωάν» απαιτειάται σε καά θε περιάπτωση η συύμφωνη γνωύμη του
Τεχνικουύ
Συμβουλιέου,
υέ στερα
αποέ
εισηέ γηση
του
φορεέ α
υλοποιέησης.
Ο προϋ πολογισμοά ς των εά ργων στα οποιάα εφαρμοάζεται η παραάγραφος αυτηά αναλυάεται σε Ομαάδες
εργασιωάν, οι οποιάες συντιάθενται αποά εργασιάες που υπαάγονται σε ενιαιάα υποσυάνολα του τεχνικουύ
αντικειμεέ νου των εέ ργων, εέ χουν παροέ μοιο τροέ πο κατασκευηέ ς και επιδεέ χονται το ιέδιο ποσοστοέ
εά κπτωσης στις τιμεάς μοναάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Αποό φαση του
Υπουργουύ Υποδομωύν και Μεταφορωύν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποιέα εέ χει εφαρμογηέ σε οέ λα τα ως
αάνω εάργα, προσδιοριάζονται οι ομαάδες εργασιωάν αναά κατηγοριάα εά ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικηέ προθεσμιέ α εκτεέ λεσης του εέ ργου, οριί ζεται σε οκτώ (8) μηή νες αποό την ημεέ ρα υπογραφηέ ς
της συύ μβασης.
Αναλυτικοέ τερα στοιχειέ α για τις προθεσμιέ ες του εέ ργου αναφεέ ρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
13.2
.
13.3
13.4
13.5

Η επιλογηά του Αναδοά χου, θα γιά νει συά μφωνα με την «ανοικτηά διαδικασιά α» του αά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποέ τις προϋ ποθεέ σεις του νοέ μου αυτουέ .

Η οικονομικηά προσφοραά των διαγωνιζομεά ν ων, θα συνταχθειά και υποβληθειά συά μφωνα
με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθωώ ς και στην παρ. 3.5
περ. γ εέ ως στ της παρουέ σας.
Καά θε προσφεά ρων μπορειά να υποβαά λει μοά νο μιά α προσφοραά .
Δεν επιτρεέ πεται η υποβοληέ εναλλακτικωώ ν προσφορωώ ν.

Δε γιί ν ονται δεκτεέ ς προσφορεέ ς για μεέ ρος του αντικειμεέ ν ου της συέ μβασης.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηά ριο για την αναά θεση της συά μβασης ειά ν αι η πλεά ον συμφεά ρουσα αποά οικονομικηά αά ποψη
προσφοραά μοά νο βαά σει τιμηά ς (χαμηλοά τερη τιμηά ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

15.2

15.3

15.4

Για την συμμετοχηά στον διαγωνισμοά απαιτειά ται η καταά θεση αποά τους συμμετεά χοντες
οικονομικουά ς φορειά ς, καταά τους οά ρους της παρ. 1 του αά ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς συμμετοχηέ ς, που ανεέ ρχεται στο ποσοέ των πεέ ντε χιλιαά δων
επτακοσιί ων εβδομηή ντα ευρωώ (5.770,00 €).
Στην περιά π τωση εά ν ωσης οικονομικωά ν φορεά ων, η εγγυά ηση συμμετοχηά ς περιλαμβαά νει
και τον οέ ρο οέ τι η εγγυέ ηση καλυέ πτει τις υποχρεωέ σεις οέ λων των οικονομικωέ ν φορεέ ων
που συμμετεέ χουν στην εέ ν ωση.

Οι εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς συμμετοχηέ ς περιλαμβαά νουν, συά μφωνα με το αά ρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαά χιστον τα ακοά λουθα στοιχειά α :
α) την ημερομηνιέ α εέ κδοσης,
β) τον εκδοό τη,
γ) την αναθεέ τουσα αρχηέ ηέ τον κυέ ριο του εέ ργου ηέ το φορεέ α κατασκευηέ ς του εέ ργου
ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ , προς τον οποιί ο απευθυί νονται,
δ) τον αριθμοό της εγγυό ησης,
ε) το ποσοό που καλυό πτει η εγγυό ηση,
στ) την πληέ ρη επωνυμιέ α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευέ θυνση του οικονομικουέ φορεέ α υπεέ ρ
του οποιά ου εκδιά δεται η εγγυά ηση (στην περιά π τωση εά ν ωσης αναγραά φονται οά λα τα
παραπαά νω για καά θε μεά λος της εέ ν ωσης),
ζ) τους οέ ρους οέ τι: αα) η εγγυέ ηση παρεέ χεται ανεέ κκλητα και ανεπιφυέ λακτα, ο δε
εκδοέ της παραιτειέ ται του δικαιωέ ματος της διαιρεέ σεως και της διζηέ σεως, και ββ) οέ τι σε
περιά π τωση καταά πτωσης αυτηά ς, το ποσοά της καταά πτωσης υποά κειται στο εκαά στοτε
ισχυύ ον τεέ λος χαρτοσηέ μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοή ζεται για τις εγγυηή σεις που
παρεά χονται με γραμμαά τιο του Ταμειά ου Παρακαταθηκωά ν και Δανειά ων).
η) τα στοιχειέ α της διακηέ ρυξης ( αριθμοέ ς, εέ τος, τιέ τλος εέ ργου ) και την καταληκτικηέ
ημερομηνιή α υποβοληή ς προσφορωώ ν,
θ) την ημερομηνιή α ληή ξης ηή τον χροή νο ισχυή ος της εγγυή ησης,
ι) την αναά ληψη υποχρεά ωσης αποά τον εκδοά τη της εγγυά ησης να καταβαά λει το ποσοά της
εγγυά ησης ολικαά ηά μερικαά εντοά ς πεά ντε (5) ημερωά ν μεταά αποά απληά εά γγραφη ειδοποιά ηση
εκειί ν ου προς τον οποιί ο απευθυύ νεται.

Η εγγυά ηση συμμετοχηά ς πρεά πει να ισχυά ει τουλαά χιστον για τριαά ντα (30) ημεά ρες μεταά τη
ληά ξη του χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς του αά ρθρου 19 της παρουά σας, ηή τοι μεέ χρι
08/01/2024, αά λλως η προσφοραά απορριά π τεται. Η αναθεά τουσα αρχηά μπορειά , πριν τη
ληά ξη της προσφοραά ς, να ζηταά αποά τους προσφεά ροντες να παρατειά ν ουν, πριν τη ληά ξη
τους, τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς και της εγγυά ησης συμμετοχηά ς.

Η εγγυή ηση συμμετοχηή ς καταπιί π τει, αν ο προσφεέ ρων:
• αποσυά ρει την προσφοραά του καταά τη διαά ρκεια ισχυά ος αυτηά ς,
• παρεέ χει, εν γνωέ σει του, ψευδηέ στοιχειέ α ηέ πληροφοριέ ες που αναφεέ ρονται στο
αά ρθρο 22
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•

•

•
•
•

15.5

δεν προσκομιά σει εγκαιά ρως τα προβλεποά μενα στο αά ρθρο 23 της παρουά σας
δικαιολογητικαά
στις περιπτωά σεις των παρ. 3, 4 και 5 του αά ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιά
προά σκλησης για υποβοληά δικαιολογητικωά ν αποά τον προσωρινοά αναά δοχο, αν,
καταά τον εά λεγχο των παραπαά νω δικαιολογητικωά ν, συά μφωνα με τα αά ρθρο 4.2 της
παρουί σας, διαπιστωθειί οί τι τα στοιχειί α που δηλωί θηκαν στο ΕΕΕΣ ειί ν αι εκ
προθεά σεως απατηλαά , ηά οά τι εά χουν υποβληθειά πλασταά αποδεικτικαά στοιχειά α, ηά αν,
αποά τα παραπαά νω δικαιολογητικαά που προσκομιά σθηκαν νομιά μως και
εμπροθεέ σμως, δεν αποδεικνυέ εται η μη συνδρομηέ των λοέ γων αποκλεισμουέ του
αά ρθρου 18 ηά η πληά ρωση μιας ηή περισσοή τερων αποή τις απαιτηή σεις των,
δεν προσεέ λθει εγκαιέ ρως για υπογραφηέ του συμφωνητικουέ .
υποβαά λει μη καταά λληλη προσφοραά με την εά ννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
αά ρθρου2 του ν. 4412/2016
δεν ανταποκριθειέ στη σχετικηέ προέ σκληση της αναθεέ τουσας αρχηή ς εντοή ς της
προβλεποά μενης, στο αά ρθρο 4.1 (η) προθεσμιά ας και δεν υποβαά λλει εξηγηά σεις, σε
περιά π τωση ασυνηά θιστα χαμηληά ς προσφοραά ς,

Η εγγυά ηση συμμετοχηά ς επιστρεά φεται στον αναά δοχο με την προσκοά μιση της εγγυά ησης
καληέ ς εκτεέ λεσης.
Η εγγυύ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέ φεται στους λοιπουέ ς προσφεέ ροντες, συέ μφωνα με τα
ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής (Πριμ)
16.1

Δεν προβλεέ πεται η χορηέ γηση προκαταβοληάς στον Αναάδοχο

16.2

Δεν προβλεέ πεται η πληρωμηέ πριμ στην παρουέ σα συέ μβαση
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφηέ της συέ μβασης απαιτειέ ται η παροχηέ εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέ λεσης, συέ μφωνα
με το αά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υά ψος της οποιά ας καθοριά ζεται σε ποσοστοά 5% επιά της
εκτιμωά μενης αξιά ας της συά μβαση, χωριά ς να συμπεριλαμβαά νονται τα δικαιωά ματα προαιί ρεσης, χωριί ς
Φ.Π.Α. και κατατιέ θεται μεέ χρι και την υπογραφηέ του συμφωνητικουέ .

Σε περιά π τωση τροποποιά ησης της συά μβασης καταά το αά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιά α
συνεπαά γεται αυά ξηση της συμβατικηά ς αξιά ας, η αναθεά τουσα αρχηά οφειά λει να απαιτειά αποά τον
αναά δοχο να καταθεέ σει, μεέ χρι και την υπογραφηέ της τροποποιημεέ νης συέ μβασης, συμπληρωματικηέ
εγγυέ ηση το υέ ψος της οποιέ ας ανεέ ρχεται σε ποσοστοέ 5% επιέ του ποσουέ της αυέ ξησης της αξιέ ας της
συί μβασης, χωριί ς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικεά ς επιστολεά ς καληά ς εκτεά λεσης περιλαμβαά νουν κατ’ ελαά χιστον τα αναφεροό μενα στην
παραά γραφο 15.2 της παρουύ σας, πλην της περ. (η), και επιπροί σθετα, τον αριθμοί και τον τιί τλο της
σχετικηή ς συή μβασης .
Η εγγυά ηση καληά ς εκτεά λεσης της συά μβασης καλυά πτει συνολικαά και χωριά ς διακριά σεις την εφαρμογηά
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οά λων των οά ρων της συά μβασης και καά θε απαιά τηση της αναθεά τουσας αρχηά ς ηά του κυριά ου του εά ργου
εέ ν αντι του αναδοέ χου.

Ο χροέ νος ισχυέ ος της εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέ λεσης πρεά πει να ειά ν αι μεγαλυά τερος καταά τρεις (3)
τουλαά χιστον μηά νες αποά το αά θροισμα της συμβατικηά ς προθεσμιά ας, της οριακηά ς προθεσμιά ας και του
χροά νου υποχρεωτικηά ς συντηά ρησης του εά ργου, συά μφωνα με το αά ρθρο 171 του ν. 4412 και τα
εέ γγραφα της παρουέ σας συέ μβασης.

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέ λεσης καταπιέ π τει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς, στην περιέ π τωση
παραά βασης αποά τον αναά δοχο των οά ρων της συά μβασης, οά πως αυτηά ειδικοά τερα οριά ζει.

Οι εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς καληέ ς εκτεέ λεσης, καταπιέ π τουν με αιτιολογημεέ νη αποέ φαση της
αναθεέ τουσας αρχηέ ς, η οποιά α εκδιά δεται μεταά αποά προηγουά μενη εισηά γηση της Διευθυά νουσας
Υπηρεσιί ας.

Ειδικαά , σε περιά π τωση οριστικοποιά ησης της αποά φασης εά κπτωσης του αναδοά χου, το συά νολο των
εγγυηέ σεων για την καληέ εκτεέ λεση του εέ ργου, καταπιέ π τει υπεέ ρ του κυριέ ου του εέ ργου, ως ειδικηέ
ποινικηά ρηά τρα, και καταά μεά γιστο μεά χρι το υπολειποά μενο προς κατασκευηά ποσοά της συά μβασης και
εφοή σον ληφθειή υποή ψη προς επιστροφηή αρνητικοή ς λογαριασμοή ς.
Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέ λεσης, οέ πως αυτηέ διαμορφωέ θηκε κατοέ πιν τροποποιηέ σεων της συέ μβασης,
καταά το αά ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειωά νεται αμεά σως μεταά αποά την εά γκριση της τελικηά ς
επιμεά τρησης αποά τη διευθυά νουσα υπηρεσιά α, καταά ποσοστοά εβδομηά ντα τοις εκατοά (70%) της
συνολικηή ς αξιή ας.
Το συά νολο των εγγυηά σεων καληά ς εκτεά λεσης επιστρεά φεται χωριά ς καθυστεά ρηση, αμεά σως μεταά αποά
την εέ γκριση του πρωτοκοέ λλου παραλαβηέ ς και την εέ γκριση του τελικουέ λογαριασμουέ του εέ ργου.
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δεν προβλέπεται.
17. 3 Οι κρατηά σεις της παρ. 12 του αά ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περιά λογαριασμωά ν και
πιστοποιηή σεων, μπορειή να αντικατασταθουά ν οποτεδηά ποτε αποά τον αναά δοχο, μερικαά ηά ολικαά , με
ισοά ποση εγγυητικηά επιστοληά . Οι εγγυηά σεις αυτεά ς περιοριά ζονται καταά ποσοστοά πεά ντε τοις εκατοά
(5%) επιά της αξιά ας των εργασιωά ν που περιλαμβαά νονται στις υποβεβλημεά νες στην υπηρεσιά α
επιμετρηή σεις. Η μειί ωση αποφασιί ζεται αποί τη διευθυί νουσα υπηρεσιί α, υί στερα αποί αιί τηση του
αναδοέ χου, η οποιέ α συνοδευέ εται αποέ ειδικοέ απολογισμοέ των εργασιωέ ν των οποιέ ων εέ χουν
υποβληθειή οι επιμετρηή σεις.
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικεά ς επιστολεά ς των αά ρθρων 15, 16 και 17 εκδιά δονται αποά πιστωτικαά ηά
χρηματοδοτικαά ιδρυά ματα ηά ασφαλιστικεά ς επιχειρηά σεις καταά την εά ννοια των περιπτωά σεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του αά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουά ν νοά μιμα στα κραά τη- μεέ λη
της Ένωσης ηή του Ευρωπαϊ κ ουή Οικονομικουά Χωά ρου ηά στα κραά τη-μεέ ρη της ΣΔΣ και εέ χουν,
συά μφωνα με τις ισχυά ουσες διαταά ξεις, το δικαιά ωμα αυτοά . Μπορουά ν, επιά σης, να εκδιά δονται αποά το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηά να παρεά χονται με γραμμαά τιο του Ταμειά ου Παρακαταθηκωά ν και Δανειά ων με
παρακαταά θεση σε αυτοά του αντιά στοιχου χρηματικουύ ποσουύ . Αν συσταθειή παρακαταθηή κη με
γραμμαά τιο παρακαταά θεσης χρεογραά φων στο Ταμειά ο Παρακαταθηκωά ν και Δανειά ων, τα
τοκομεριά δια ηά μεριά σματα που ληά γουν καταά τη διαά ρκεια της εγγυά ησης επιστρεά φονται μεταά τη ληά ξη
τους στον υπεέ ρ ου η εγγυέ ηση οικονομικοέ φορεέ α.
17.Α.2 Οι εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς εκδιέ δονται κατ’ επιλογηέ του οικονομικουέ φορεέ α/αναδοέ χου αποέ
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εά ν α ηά περισσοά τερους εκδοά τες της παραπαά νω παραγραά φου, ανεξαρτηή τως του υή ψους των.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Αποσφράγισης
Ως ημερομηνιί α και ωήρα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληής των προσφορωίν οριίζεται η 09/12/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00

Ως ημερομηνιά α και ωά ρα ηλεκτρονικηά ς αποσφραά γισης των προσφορωά ν οριί ζεται η 09/12/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00

Αν, για λοέ γους ανωτεέ ρας βιέας ηή για τεχνικουής λοήγους δεν διενεργηθειά η αποσφραάγιση καταά την
ορισθειάσα ημεά ρα ηά αν μεά χρι τη μεά ρα αυτηά δεν εά χει υποβληθειά καμιάα προσφοραά , η αποσφραά γιση και η
καταληκτικηά ημερομηνιάα αντιάστοιχα μετατιάθενται σε οποιαδηάποτε αάλλη ημεάρα, με αποάφαση της
αναθεέ τουσας αρχηέ ς. Η αποέ φαση αυτηέ κοινοποιειίται
στους προσφεέ ροντες, μεέ σω της
λειτουργικοί τητας “Επικοινωνιί α”, πεά ντε (5) τουλαάχιστον εργαάσιμες ημεάρες πριν τη νεάα ημερομηνιάα,
και αναρταά ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιάδα της αναθεά τουσας αρχηά ς, εφοά σον διαθεά τει, καθωάς και
στον ειδικοό , δημοό σια προσβαά σιμο, χωά ρο “ηλεκτρονικοιά διαγωνισμοιά ” της πυά λης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεέ α αυτηέ ημερομηνιέα δεν καταστειέ δυνατηέ η
αποσφραάγιση των προσφορωάν ηά δεν υποβληθουέ ν προσφορεέ ς, μπορειέ να ορισθειέ και νεέ α ημερομηνιέα,
εφαρμοζομεάνων καταά τα λοιπαά των διαταά ξεων των δυάο προηγουάμενων εδαφιάων. Σε περιί π τωση που
και στη νεά α αυτηά ημερομηνιά α δεν καταστειά δυνατηά η αποσφραά γιση των προσφορωά ν ηά δεν
υποβληθουά ν προσφορεά ς, διεξαά γεται νεέ α διαδικασιέ α συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης για το εν λοέ γω
εέ ργο με την εκ νεέ ου τηέ ρηση οέ λων των διατυπωέ σεων δημοσιοέ τητας που προβλεέ πονται στις
διαταά ξεις του παροά ντος (επαναληπτικοά ς διαγωνισμοά ς, συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Καάθε υποβαλλοά μενη προσφοραά δεσμευάει τον συμμετεάχοντα στον διαγωνισμοά καταά τη διαάταξη του
αά ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαάστημα δώδεκα (12) μηνωίν, αποί την ημερομηνιία ληή ξης της
προθεσμιίας υποβοληή ς των προσφορωήν.
19.2 Προσφοραά που οριά ζει χροά νο ισχυά ος μικροά τερο αποέ αυτοέ ν που προβλεέ πεται στο παροέ ν
απορριή π τεται ως μη κανονικηή .

19.3 Η αναθεέ τουσα αρχηέ μπορειέ , πριν τη ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραά ς, να ζηταά αποά
τους προσφεά ροντες να παρατειά ν ουν τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς τους και της εγγυά ησης
συμμετοχηή ς. κατ’ ανωά τατο οά ριο για χρονικοά διαά στημα ιά σο με το προβλεποά μενο στην παρ. 19.1 .
Μεταά αποά τη ληά ξη και του παραπαά νω ανωά τατου χρονικουά οριά ου παραά τασης ισχυά ος της
προσφοραά ς, τα αποτελεά σματα της παρουά σας διαδικασιά ας αναά θεσης ματαιωά νονται, εκτοά ς αν η
αναθεά τουσα αρχηά κριά νει, καταά περιά π τωση, αιτιολογημεά ν α, οά τι η συνεά χιση της διαδικασιά ας
εξυπηρετειέ το δημοέ σιο συμφεέ ρον, οποέ τε οι οικονομικοιέ φορειέ ς που συμμετεέ χουν στη διαδικασιέ α
μπορουά ν να επιλεά ξουν να παρατειά ν ουν την προσφοραά τους, εφοά σον τους ζητηθειά πριν αποό την
παά ροδο του ανωτεά ρω ανωά τατου οριά ου παραά τασης της προσφοραά ς τους. Η διαδικασιά α αναά θεσης
συνεχιέ ζεται με οέ σους παρεέ τειναν τις προσφορεέ ς τους και αποκλειέ ονται οι λοιποιέ οικονομικοιέ
φορειί ς.

19.4 Αν ληά ξει ο χροά νος ισχυά ος των προσφορωά ν και δεν ζητηθειά παραά ταση της προσφοραά ς, η
αναθεέ τουσα αρχηέ δυέ ναται, με αιτιολογημεέ νη αποέ φασηέ της, εφοέ σον η εκτεέ λεση της συέ μβασης
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εξυπηρετειέ το δημοέ σιο συμφεέ ρον, να ζητηέ σει, εκ των υστεέ ρων, αποέ τους οικονομικουέ ς φορειέ ς που
συμμετεά χουν στη διαδικασιά α να παρατειά ν ουν τον χροά νο ισχυά ος της προσφοραά ς τους, καθωώ ς και
της εγγυή ησης συμμετοχηή ς, οποή τε η διαδικασιή α συνεχιή ζεται με τους οικονομικουή ς φορειή ς, οι οποιή οι
προεέ βησαν στις ανωτεέ ρω ενεέ ργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρουύσα Διακηήρυξη αναρτηή θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193898, και
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην ιστοσελιέ δα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς (https://www.astypalaia.gr/), αναρταά ται σχετικηά
ενημεά ρωση, συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 2 της παρουά σας.

4. Περιή ληψη της παρουή σας Διακηή ρυξης δημοσιευή εται στον Ελληνικοή Τυή πο, συά μφωνα με το αά ρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρταά ται στο προά γραμμα “Διαυά γεια” diavgeia.gov.gr.,

Τα εέ ξοδα των εκ της κειέμενης νομοθεσιέας απαραιέτητων δημοσιευέ σεων της περιί ληψης της δημοπρασιίας
στην οποιάα αναδειάχθηκε αναά δοχος, βαρυά νουν τον ιάδιο και εισπραά ττονται με τον πρωότο λογαριασμοό
πληρωμηάς του εά ργου. Τα εά ξοδα δημοσιευά σεων των τυχοάν προηγουάμενων διαγωνισμωάν για την αναάθεση
του ιέδιου εέ ργου, καθωές και τα εέ ξοδα των μη απαραιέτητων εκ του νοέ μου δημοσιευέ σεων βαρυέ νουν την
αναθεά τουσα αρχηά και καταβαά λλονται αποά τις πιστωέσεις του εέ ργου.
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης

Δεν Προβλέπεται
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συά μβαση ανατιάθεται βαά σει του κριτηριάου του αάρθρου 14 της παρουάσας, σε προσφεάροντα ο οποιάος
δεν αποκλειάεται αποά τη συμμετοχηά βαά σει της παρ. Α του αά ρθρου 22 της παρουά σας και πληροιά τα
κριτηήρια επιλογηής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αά ρθρου 22 της παρουά σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1 Δικαιάωμα συμμετοχηά ς εά χουν φυσικαά ηά νομικαά προάσωπα, ηά ενωάσεις αυτωάν που
δραστηριοποιουύ νται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ από την τάξη Α2 και άνω
και που ειίναι εγκατεστημεέ να σε:
α) σε κραάτος-μεέ λος της Ένωσης,
β) σε κραάτος-μεέ λος του Ευρωπαϊκουέ Οικονομικουέ Χωέρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωάρες που εά χουν υπογραά ψει και κυρωάσει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά που η υποά αναάθεση δημοάσια
συήμβαση καλυήπτεται αποή τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεέ ς σημειωέσεις του σχετικουέ
με την Ένωση Προσαρτηήματος I της ως αάνω Συμφωνιάας, καθωάς και
δ) σε τριάτες χωάρες που δεν εμπιάπτουν στην περιάπτωση γ΄ της παρουάσας παραγραάφου και εάχουν
συναάψει διμερειάς ηά πολυμερειάς συμφωνιάες με την Ένωση σε θεά ματα διαδικασιωάν αναά θεσης δημοσιάων
συμβαά σεων.

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 αναθέτουσες αρχές 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 Ένωσης.
21.2 Οικονομικοέ ς φορεέ ας συμμετεέ χει ειέτε μεμονωμεέ να ειέτε ως μεέ λος εέ νωσης,

21.3 Οι ενωώσεις οικονομικωάν φορεά ων συμμετεά χουν υποά τους οά ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αά ρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του αάρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειέται αποέ τις εν λοέ γω ενωέσεις να περιβληθουέ ν συγκεκριμεέ νη νομικηέ μορφηέ για την υποβοληέ
προσφοραάς. Σε περιάπτωση που η εά νωση αναδειχθειά αναάδοχος η νομικηά της μορφηά πρεάπει να ειάναι
τεέ τοια που να εξασφαλιέζεται η υέ παρξη ενοέ ς και μοναδικουέ φορολογικουέ μητρωέου για την εέ νωση (πχ
κοινοπραξιία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Οι μεμονωμεέ νοι προσφεέ ροντες πρεέ πει να ικανοποιουέ ν οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς.
Στην περιέπτωση εέ νωσης οικονομικωέν φορεέ ων, ισχυέ ουν τα εξηέ ς :

- αναφορικαά με τις απαιτηά σεις του αά ρθρου 22 Α της παρουά σας, αυτεά ς θα πρεά πει να ικανοποιουά νται αποά
καάθε μεάλος της εάνωσης

- αναφορικαά με τις απαιτηά σεις του αά ρθρου 22.Β της παρουά σας, καά θε μεά λος της εά νωσης θα πρεά πει να
ειέναι εγγεγραμμεέ νο στο σχετικοέ επαγγελματικοό μητρωόο, συά μφωνα με τα ειδικοά τερα στο ως αά νω αά ρθρο,
τουλαά χιστον σε μια αποά τις κατηγοριάες που αφοραά στο υποά αναά θεση εά ργο. Περαιτεά ρω, αθροιστικαά
πρεέ πει να καλυέ πτονται οέ λες οι κατηγοριέες του εέ ργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καάθε προσφεάρων αποκλείεται αποή τη συμμετοχηή στην παρουή σα διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης,
εφοέ σον συντρεέ χει στο προέ σωποέ του (αν προέ κειται για μεμονωμεέ νο φυσικοέ ηέ νομικοέ προέ σωπο) ηέ σε
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εέ να αποέ τα μεέ λη του (αν προέ κειται περιέ εέ νωσης οικονομικωέν φορεέ ων) εέ νας αποέ τους λοέ γους των
παρακαάτω περιπτωώσεων:

22.A.1. Όταν υπαά ρχει εις βαά ρος του αμεταά κλητη καταδικαστικηά αποά φαση για εά να αποά τα ακοά λουθα
εγκληήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οάπως αυτηά οριάζεται στο αάρθρο 2 της αποάφασης-πλαιίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της 24ης Οκτωβριίου 2008, για την καταπολεέ μηση του οργανωμεέ νου
εγκληήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληά ματα του αά ρθρου 187 του Ποινικουά Κωάδικα
(εγκληματικηά οργαάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, οάπως οριάζεται στο αά ρθρο 3 της συά μβασης περιά της καταπολεά μησης της
δωροδοκιάας, στην οποιάα ενεά χονται υπαά λληλοι των Ευρωπαϊκωάν Κοινοτηάτων ηά των κρατωάν-μελωών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αά ρθρου 2 της αποά φασης-πλαιίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 22ας Ιουλιέου 2003, για την καταπολεέ μηση της δωροδοκιέας στον
ιδιωτικοέ τομεέ α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωίς και οί πως οριίζεται στο εθνικοί διίκαιο του
οικονομικουέ φορεέ α, και τα εγκληά ματα των αά ρθρων 159Α (δωροδοκιάα πολιτικωάν προσωάπων), 236
(δωροδοκιήα υπαλληή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιία δικαστικωίν λειτουργωίν), 237Α παρ. 2 (εμποριία
επιρροηής – μεσαάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιάα στον ιδιωτικοά τομεά α) του Ποινικουά Κωάδικα,

γ) απάτη, εις βαά ρος των οικονομικωάν συμφεροάντων της Ένωσης καταά την εά ννοια των αά ρθρων 3 και 4
της Οδηγιίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκουί Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Ιουλιίου 2017
σχετικαά με την καταπολεά μηση, μεά σω του ποινικουά δικαιάου, της απαάτης εις βαάρος των οικονομικωάν
συμφεροόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληάματα των αάρθρων 159Α (δωροδοκιάα
πολιτικωήν προσωήπων), 216 (πλαστογραφιήα), 236 (δωροδοκιήα υπαλληή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιία
δικαστικωέν λειτουργωέν), 242 (ψευδηέ ς βεβαιέωση, νοέ θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμεέ νη κλοπηέ ), 375
(υπεξαιάρεση), 386 (απαάτη), 386Α (απαά τη με υπολογιστηά ), 386Β (απαά τη σχετικηά με τις επιχορηγηά σεις),
390 (απιστιάα) του Ποινικουά Κωάδικα και των αάρθρων 155 επ. του Εθνικουά Τελωνειακουά Κωάδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), οά ταν αυταά στρεά φονται καταά των οικονομικωάν συμφεροάντων της Ευρωπαϊκηάς
Ένωσης ηέ συνδεέ ονται με την προσβοληέ αυτωέν των συμφεροέ ντων, καθωές και τα εγκληέ ματα των
αά ρθρων 23 (διασυνοριακηά απαά τη σχετικαά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικεά ς διαταά ξεις για την ποινικηά
προστασιήα των οικονομικωήν συμφεροήντων της Ευρωπαϊκηή ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεέ ς δραστηριοέ τητες, οέ πως
οριάζονται, αντιστοιάχως, στα αά ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκουί
Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 15ης Μαρτιέου 2017, για την καταπολεέ μηση της τρομοκρατιίας και
την αντικαταά σταση της αποά φασης-πλαισιίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιίου και για την τροποποιίηση
της αποίφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ηέ ηθικηέ αυτουργιέα ηέ συνεέ ργεια
ηά αποάπειρα διαάπραξης εγκληά ματος, οά πως οριάζονται στο αάρθρο 14 αυτηάς, και τα εγκληάματα των αάρθρων
187Α και 187Β του Ποινικουά Κωάδικα, καθωάς και τα εγκληά ματα των αά ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηή χρηματοδοήτηση της τρομοκρατιήας,
οέ πως αυτεέ ς οριέζονται στο αά ρθρο 1 της Οδηγιάας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκουά Κοινοβουλιάου και του
Συμβουλιάου της 20ης Μαΐου
2015, σχετικαά με την προάληψη της χρησιμοποιάησης του
χρηματοπιστωτικουά συστηά ματος για τη νομιμοποιάηση εσοά δων αποά παραά νομες δραστηριοά τητες ηά για
τη χρηματοδοίτηση της τρομοκρατιίας, την τροποποιίηση του κανονισμουί (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκουά Κοινοβουλιάου και του Συμβουλιάου, και την καταάργηση της οδηγιάας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκουή Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου και της οδηγιήας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπηή ς (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκληάματα των αάρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οά πως οριάζονται στο αά ρθρο 2 της
Οδηγιίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουί Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Απριλιίου 2011, για
την προάληψη και την καταπολεάμηση της εμποριάας ανθρωάπων και για την προστασιάα των θυμαά των της,
καθωάς και για την αντικαταά σταση της αποά φασης-πλαιίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκληά ματα του αά ρθρου 323Α του Ποινικουά Κωάδικα (εμποριάα ανθρωάπων). Ο
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οικονομικοάς φορεά ας αποκλειάεται επιάσης οά ταν το προάσωπο εις βαάρος του οποιάου εκδοάθηκε αμεταάκλητη
καταδικαστικηέ αποέ φαση ειέναι μεέ λος του διοικητικουέ , διευθυντικουά ηά εποπτικουά οργαάνου του εν λοάγω
οικονομικουά φορεάα ηά εάχει εξουσιάα εκπροσωάπησης, ληά ψης αποφαά σεων ηά ελεά γχου σε αυτοά .
Η υποχρεάωση του προηγουά μενου εδαφιάου αφοραά:

α) Στις περιπτωέσεις εταιρειωέν περιορισμεέ νης ευθυέ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωέν εταιρειωέν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωέν Κεφαλαιουχικωέν Εταιρειωέν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστεέ ς.
β) Στις περιπτωέσεις ανωνυέ μων εταιρειωέν (Α.Ε.) τον Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο, τα μεέ λη του Διοικητικουέ
Συμβουλιίου, καθωές και τα προέ σωπα στα οποιέα με αποέ φαση του Διοικητικουέ Συμβουλιέου εέ χει ανατεθειί
το συίνολο της διαχειίρισης και εκπροσωίπησης της εταιρειίας.

γ) Στις περιπτωέσεις των συνεταιρισμωέν, τα μεέ λη του Διοικητικουέ Συμβουλιέου, ηέ

δ) στις υποάλοιπες περιπτωάσεις νομικωάν προσωάπων, τον, καταά περιάπτωση, νοάμιμο εκπροάσωπο.
22.A.2
α) Όταν ο προσφεά ρων εά χει αθετηά σει τις υποχρεωάσεις του οάσον αφοραά στην καταβοληή φοήρων ηή
εισφορωάν κοινωνικηά ς ασφαά λισης και αυτοά εά χει διαπιστωθειά αποά δικαστικηά ηά διοικητικηά αποά φαση με
τελεσιάδικη και δεσμευτικηά ισχυά , συά μφωνα με διαταά ξεις της χωάρας οά που ειάναι εγκατεστημεέ νος ηέ την
εθνικηή νομοθεσιήα ηή /και

β) η αναθεάτουσα αρχηά μπορειά να αποδειάξει με τα καταάλληλα μεάσα οάτι ο προσφεάρων εάχει αθετηάσει τις
υποχρεωάσεις του οά σον αφοραά την καταβοληά φοάρων ηά εισφορωάν κοινωνικηάς ασφαάλισης.

Αν ο προσφεέ ρων ειέναι Έλληνας πολιέτης ηά εάχει την εγκαταάστασηά του στην Ελλαάδα, οι υποχρεωάσεις του
που αφορουάν τις εισφορεά ς κοινωνικηά ς ασφαάλισης καλυάπτουν, τοάσο την κυάρια, οάσο και την επικουρικηά
ασφαάλιση.
Οι υποχρεωέσεις των περ. α’ και β’ θεωρειέται οέ τι δεν εέ χουν αθετηθειέ εφοέ σον δεν εέ χουν καταστειί
ληξιπροέ θεσμες ηέ εφοέ σον αυτεέ ς εέ χουν υπαχθειέ σε δεσμευτικοέ διακανονισμοέ που τηρειέται.

Δεν αποκλειάεται ο προσφεά ρων, οά ταν εά χει εκπληρωάσει τις υποχρεωάσεις του, ειάτε καταβαάλλοντας τους
φοάρους ηά τις εισφορεά ς κοινωνικηά ς ασφαά λισης που οφειάλει, συμπεριλαμβανομεάνων, καταά περιάπτωση,
των δεδουλευμεέ νων τοέ κων ηέ των προστιέμων, ειέτε υπαγοέ μενος σε δεσμευτικοέ διακανονισμοέ για την
καταβοληή τους, στο μεέ τρο που τηρειέ τους οέ ρους του δεσμευτικουέ κανονισμουέ
22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάχει αθετηάσει τις υποχρεωάσεις που προβλεάπονται στην παρ. 2 του αάρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περιί αρχωίν που εφαρμοί ζονται στις διαδικασιίες συίναψης δημοσιίων συμβαάσεων,

(β) εαάν ο οικονομικοά ς φορεά ας τελειά υποά πτωάχευση ηά εάχει υπαχθειά σε διαδικασιάα ειδικηά ς εκκαθαά ρισης
ηέ τελειέ υποέ αναγκαστικηέ διαχειέριση αποέ εκκαθαριστηέ ηέ αποέ το δικαστηέ ριο ηέ εέ χει υπαχθειέ σε
διαδικασιέα πτωχευτικουέ συμβιβασμουέ ηέ εέ χει αναστειέ λει τις επιχειρηματικεέ ς του δραστηριοέ τητες ηέ εέ χει
υπαχθειά σε διαδικασιάα εξυγιάανσης και δεν τηρειά τους οά ρους αυτηά ς ηά εαά ν βριάσκεται σε οποιαδηά ποτε
αναά λογη καταά σταση προκυά πτουσα αποά παροά μοια διαδικασιάα, προβλεποά μενη σε εθνικεά ς διαταά ξεις
νοόμου.

Η αναθεέ τουσα αρχηέ μπορειέ να μην αποκλειέει εέ ναν οικονομικοέ φορεέ α, ο οποιέος βριέσκεται σε μια εκ των
κατασταάσεων που αναφεά ρονται στην παρουάσα περιάπτωση, υποά την προϋ ποάθεση οάτι η αναθεάτουσα
αρχηέ εέ χει αποδειέξει οέ τι ο εν λοέ γω φορεέ ας ειέναι σε θεέ ση να εκτελεέ σει τη συέ μβαση, λαμβαά νοντας υποάψη
τις ισχυά ουσες διαταά ξεις και τα μεά τρα για τη συνεά χιση της επιχειρηματικηά ς του λειτουργιάας (παρ. 5
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αά ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) εαάν, με την επιφυά λαξη της παραγραά φου 3β του αάρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιά ποινικωάν
κυρωώσεων και αά λλων διοικητικωάν συνεπειωάν, η αναθεάτουσα αρχηά διαθεάτει επαρκωάς ευάλογες ενδειάξεις
που οδηγουάν στο συμπεά ρασμα οά τι ο οικονομικοάς φορεάας συνηάψε συμφωνιάες με αάλλους οικονομικουάς
φορειές με στοέ χο τη στρεέ βλωση του ανταγωνισμουέ ,

(δ) εαά ν μιάα καταά σταση συά γκρουσης συμφεροά ντων καταά την εά ννοια του αά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειά να θεραπευθειά αποτελεσματικαά με αάλλα, λιγοάτερο παρεμβατικαά, μεάσα,

(ε) εαάν μιάα καταά σταση στρεά βλωσης του ανταγωνισμουά αποά την προάτερη συμμετοχηά των οικονομικωάν
φορεάων καταά την προετοιμασιία της διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης, συί μφωνα με οί σα οριίζονται στο
αά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειά να θεραπευθειά με αά λλα, λιγοά τερο παρεμβατικαά , μεά σα,

(στ) εαάν ο οικονομικοά ς φορεά ας εά χει επιδειάξει σοβαρηά ηά επαναλαμβανοάμενη πλημμεάλεια καταά την
εκτεέ λεση ουσιωίδους απαιίτησης στο πλαιίσιο προηγουίμενης δημοίσιας συίμβασης, προηγουίμενης
συέ μβασης με αναθεέ τοντα φορεέ α ηέ προηγουέ μενης συέ μβασης παραχωέρησης που ειέχε ως αποτεέ λεσμα
την προάωρη καταγγελιάα της προηγουάμενης συά μβασης, αποζημιωάσεις ηά αά λλες παροά μοιες κυρωάσεις,
(ζ) εαάν ο οικονομικοά ς φορεά ας εά χει κριθειά εάνοχος εκ προθεάσεως σοβαρωάν απατηλωάν δηλωάσεων, καταά
την παροχηή των πληροφοριωήν που απαιτουήνται για την εξακριήβωση της απουσιήας των λοήγων
αποκλεισμουέ ηέ την πληέ ρωση των κριτηριέων επιλογηέ ς, εέ χει αποκρυέ ψει τις πληροφοριέες αυτεέ ς ηέ δεν
ειάναι σε θεά ση να προσκομιάσει τα δικαιολογητικαά που απαιτουά νται κατ’ εφαρμογηά του αά ρθρου 79 του ν.
4412/2016, περιά Ευρωπαϊκουά Ενιαιάου Εγγραά φου Συά μβασης, καθωάς και του αά ρθρου 23 της παρουάσας,

(η) εαάν ο οικονομικοά ς φορεά ας επιχειάρησε να επηρεαάσει με αθεάμιτο τροάπο τη διαδικασιάα ληάψης
αποφαά σεων της αναθεά τουσας αρχηά ς, να αποκτηά σει εμπιστευτικεά ς πληροφοριάες που ενδεά χεται να του
αποφεά ρουν αθεά μιτο πλεονεά κτημα στη διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης ηά να παραά σχει με απατηλοό τροόπο
παραπλανητικεά ς πληροφοριάες που ενδεά χεται να επηρεαάσουν ουσιωδωάς τις αποφαάσεις που αφορουάν
τον αποκλεισμοά , την επιλογηά ηά την αναά θεση,
(θ) εαάν ο οικονομικοά ς φορεά ας εά χει διαπραάξει σοβαροά επαγγελματικοά παραάπτωμα, το οποιάο θεάτει σε
αμφιβολιία την ακεραιοάτηταά του.

22.Α.5. Αποκλειήεται αποή τη συμμετοχηή στη διαδικασιήα συή ναψης δημοή σιας συή μβασης (διαγωνισμοή ),
οικονομικοάς φορεά ας εαά ν συντρεά χουν οι προϋ ποθεάσεις εφαρμογηάς της παρ. 4 του αάρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).

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
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ο.Ο.Σ.Α.
22.Α.6. Η αναθεά τουσα αρχηά αποκλειάει οικονομικοά φορεάα σε οποιοδηάποτε χρονικοά σημειάο καταά τη
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διαά ρκεια της διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης, οά ταν αποδεικνυά εται οά τι αυτοά ς βριάσκεται λοά γω πραά ξεων
ηά παραλειάψεων αυτουά ειάτε πριν ειάτε καταά τη διαδικασιάα, σε μιάα αποά τις περιπτωώσεις των
προηγουάμενων παραγραά φων.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
22.Α.7. Οικονομικοά ς φορεά ας που εμπιάπτει σε μια αποά τις κατασταάσεις που αναφεάρονται στις
παραγραάφους 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτοίς αποί την περιίπτωση β, μπορειί να προσκομιίζει στοιχειία
προκειμεέ νου να αποδειέξει οέ τι τα μεέ τρα που εέ λαβε επαρκουέ ν για να αποδειέξουν την αξιοπιστιέα του,
παροέ τι συντρεέ χει ο σχετικοέ ς λοέ γος αποκλεισμουέ . Για τον σκοποέ αυτοέ ν, ο οικονομικοέ ς φορεέ ας
αποδεικνυόει οότι εά χει καταβαά λει ηά εά χει δεσμευθειά να καταβαά λει αποζημιάωση για ζημιάες που
προκληάθηκαν αποά το ποινικοά αδιάκημα ηά το παραάπτωμα, οάτι εάχει διευκρινιάσει τα γεγονοάτα και τις
περισταάσεις με ολοκληρωμεά νο τροά πο, μεά σω ενεργουά συνεργασιάας με τις ερευνητικεάς αρχεάς, και εέ χει
λαάβει συγκεκριμεά να τεχνικαά και οργανωτικαά μεάτρα, καθωάς και μεάτρα σε επιάπεδο προσωπικουά
καταά λληλα για την αποφυγηά περαιτεά ρω ποινικωάν αδικημαά των ηά παραπτωμαά των. Τα μεέ τρα που
λαμβαάνονται αποά τους οικονομικουά ς φορειάς αξιολογουάνται σε συναάρτηση με τη σοβαροό τητα και τις
ιδιαιάτερες περισταά σεις του ποινικουά αδικηά ματος ηά του παραπτωάματος. Εαά ν τα στοιχειάα κριθουά ν
επαρκηέ , ο εν λοέ γω οικονομικοέ ς φορεέ ας δεν αποκλειέεται αποέ τη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης. Αν τα
μεέ τρα κριθουέ ν ανεπαρκηέ , γνωστοποιειέται στον οικονομικοέ φορεέ α το σκεπτικοέ της αποέ φασης αυτηέ ς.
Οικονομικοάς φορεά ας που εά χει αποκλειστειά, συάμφωνα με τις κειάμενες διαταάξεις, με τελεσιάδικη αποάφαση,
αποά τη συμμετοχηά σε διαδικασιάες συά ναψης συά μβασης ηά αναά θεσης παραχωάρησης δεν μπορειά να καά νει
χρηέ ση της ανωτεέ ρω δυνατοέ τητας καταά την περιάοδο του αποκλεισμουά που οριάζεται στην εν λοάγω
αποό φαση
22.Α.8. Η αποάφαση για την διαπιάστωση της επαά ρκειας ηά μη των επανορθωτικωάν μεά τρων καταά την
προηγουάμενη παραά γραφο εκδιάδεται συά μφωνα με τα οριζοάμενα στις παρ. 8 και 9 του αάρθρου 73 του ν.
4412/2016.

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)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφοραά την καταλληλοά τητα για την αά σκηση της επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας, απαιτειάται οι
οικονομικοιέ φορειές να ειέναι εγγεγραμμεέ νοι στο σχετικοέ επαγγελματικοί μητρωίο που τηρειίται στο
κραάτος εγκαταάστασηά ς τους. Ειδικαά οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεά νοι στην Ελλαά δα απαιτειάται
να ειάναι εγγεγραμμεά νοι στο Μητρωάο Εργοληπτικωάν Επιχειρηάσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικοά διαάστημα
που εξακολουθουύ ν να ισχυύ ουν οι μεταβατικεά ς διαταά ξεις του αά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ηά στο Μητρωάο
Εργοληπτικωέν Επιχειρηέ σεων Δημοέ σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποέ την εέ ναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου ηή
στα Μητρωήα Περιφερειακωήν Ενοτηή των, αναά περιάπτωση, στην κατηγοριία/-ιες εά ργου του αά ρθρου 21
της παρουάσας. Οι προσφεά ροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι σε κραάτος μεάλος της Ευρωπαϊκηάς Ένωσης
απαιτειέται να ειέναι εγγεγραμμεέ νοι στα Μητρωέα του παραρτηέ ματος ΧΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν.
4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι προσφεέ ροντες οικονομικοιέ φορειές που δραστηριοποιουέ νται στην κατηγοριέα έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία
τίθεται στο άρθρο 54 του Π.Δ. 71/2019 που τις καταταά σσει στην Α2 τάξη εργοληπτικής επιχείρησης
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), για τις οποίες δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικηής και χρηματοοικονομικηής
επαάρκειας (άρθρο 51 του Π.Δ.. 71/2019).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Ειδικαά οι εργοληπτικεά ς επιχειρηά σεις που ειάναι εγγεγραμμεάνες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικοά διαά στημα που
εξακολουθουάν να ισχυά ουν οι μεταβατικεά ς διαταά ξεις του αά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεέ πει να
υπερβαιάνουν τα ανωάτατα επιτρεπταά οά ρια ανεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολαβικωάν συμβαάσεων,
συάμφωνα με τα ειδικοάτερα οριζοάμενα στο αά ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οά πως ισχυά ει.

Μεταά αποά τη ληά ξη των ως αά νω μεταβατικωάν διαταά ξεων και την πληέ ρη εέ ναρξη ισχυύος του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεέ νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεέ πει να υπερβαιένουν
τα ανωάτατα επιτρεπταά οά ρια ανεκτεά λεστου υπολοιάπου εργολαβικωάν συμβαάσεων, συάμφωνα με τα
ειδικοάτερα οριζοάμενα στο αάρθρο 64 αυτουά.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι προσφεέ ροντες οικονομικοιέ φορειές που δραστηριοποιουέ νται στην κατηγοριέα έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ηή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ταά ξης Α2 και αά νω και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία
τίθεται στο άρθρο 54 του Π.Δ. 71/2019 που τις καταταά σσει στην Α2 τάξη εργοληπτικής επιχείρησης
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις (άρθρο 52 του Π.Δ.. 71/2019):
Περιλαμβάνουν στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
της αντίστοιχης κατηγορίας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραά τα κριτηά ρια της οικονομικηά ς και χρηματοοικονομικηάς επαάρκειας και τα κριτηάρια σχετικαά
με την τεχνικηέ και επαγγελματικηέ ικανοέ τητα, εέ νας οικονομικοέ ς φορεέ ας μπορειέ, να στηριέζεται στις
ικανοάτητες αάλλων φορεά ων, ασχεά τως της νομικηάς φυάσης των δεσμωάν του με αυτουάς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφοραά τα κριτηά ρια που σχετιάζονται με τους τιάτλους σπουδωάν και τα επαγγελματικαά προσοάντα
που οριέζονται στην περιέπτωση στ του Μεέ ρους ΙΙ του Παραρτηήματος ΧΙΙ του Προσαρτηήματος Α ν.
4412/2016 ηή με την σχετικηή επαγγελματικηή εμπειριήα, οι οικονομικοιή φορειής, μπορουήν να βασιήζονται
στις ικανοάτητες αά λλων φορεά ων μοά νο εαά ν οι τελευταιάοι θα εκτελεάσουν τις εργασιάες ηά τις υπηρεσιάες για
τις οποιίες απαιτουί νται οι συγκεκριμεέ νες ικανοέ τητες.

Όταν ο οικονομικοά ς φορεά ας στηριάζεται στις ικανοάτητες αάλλων φορεάων οάσον αφοραά τα κριτηάρια που
σχετιήζονται με την οικονομικηή και χρηματοοικονομικηή επαά ρκεια, ο οικονομικοά ς φορεά ας και αυτοιά οι
φορειίς ειίναι αποί κοινουί υπευί θυνοι για την εκτεέ λεση της συέ μβασης.
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Στην περιέπτωση εέ νωσης οικονομικωέν φορεέ ων, η εέ νωση μπορειέ να στηριέζεται στις ικανοέ τητες των
συμμετεχοάντων στην εάνωση ηά αάλλων φορεά ων (για τα κριτηά ρια της οικονομικηά ς και
χρηματοοικονομικηά ς επαά ρκειας και τα κριτηάρια σχετικαά με την τεχνικηή και επαγγελματικηή ικανοή τητα).

Η αναθεά τουσα αρχηά ελεάγχει, συάμφωνα με τα οριζοάμενα στο αάρθρο 23 της παρουάσας, εαάν οι φορειάς, στις
ικανοάτητες των οποιάων προτιάθεται να στηριχθειά ο προσφεάρων, πληρουάν τα σχετικαά κριτηάρια επιλογηάς
και, εαάν συντρεάχουν λοάγοι αποκλεισμουά καταά τα οριζοά μενα στην παρουά σα διακηά ρυξη.

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 αντικαταάσταση του φορεά α, στις ικανοά τητες του οποιάου στηριάζεται ο οικονομικοάς φορεάας που δεν
πληροιέ σχετικοέ κριτηέ ριο επιλογηέ ς ηέ για τον οποιέον συντρεέ χουν λοέ γοι αποκλεισμουέ της παρουέ σας,
γιίνεται κατοίπιν προί σκλησης προς τον οικονομικοί φορεά α, εντοά ς τριαά ντα (30) ημερωάν αποά την
ημερομηνιάα κοινοποιάησης της προά σκλησης στον οικονομικοά φορεάα, για καάθε τριάτο στις ικανοάτητες του
οποιάου στηριάζεται, στο πλαιάσιο της παρουά σας διαδικασιάας αναά θεσης συά μβασης. Ο φορεά ας με τον οποιάο
αντικαθιέσταται ο φορεέ ας του προηγουέ μενου εδαφιέου δεν επιτρεέ πεται να αντικατασταθειέ εκ νεέ ου.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

23.1 Καταά την υποβοληά προσφορωάν οι οικονομικοιά φορειάς υποβαάλλουν το Ευρωπαϊκοά Ενιαιάο Έγγραφο
Συάμβασης (ΕΕΕΣ), συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αάρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιάο
ισοδυναμειέ με ενημερωμεέ νη υπευέ θυνη δηέ λωση, με τις συνεέ πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταάσταση των πιστοποιητικωάν που εκδιάδουν δημοάσιες αρχεάς ηά
τριέτα μεέ ρη, επιβεβαιωένοντας οέ τι ο εν λοέ γω οικονομικοέ ς φορεέ ας πληροιέ τις ακοέ λουθες προϋ ποθεέ σεις:
α) δεν βριάσκεται σε μιάα αποά τις κατασταά σεις του αά ρθρου 22 Α της παρουύσας,
β) πληροιά τα σχετικαά κριτηά ρια επιλογηά ς τα οποιάα εάχουν καθορισθειά, συάμφωνα με το αάρθρο 22 Β-Ε της
παρουύσας.
Σε οποιοδηάποτε χρονικοά σημειάο καταά τη διαάρκεια της διαδικασιάας, μπορειά να ζητηθειά αποά τους
προσφεάροντες να υποβαά λλουν οά λα ηά ορισμεάνα δικαιολογητικαά της εποάμενης παραγραάφου, οάταν αυτοά
απαιτειήται για την ορθηή διεξαγωγηή της διαδικασιήας.
Το ΕΕΕΣ φεάρει υπογραφηά με ημερομηνιάα εντοάς του χρονικουά διαστηάματος, καταά το οποιάο μπορουάν να
υποβαάλονται προσφορεά ς.

Αν στο διαάστημα που μεσολαβειά μεταξυή της ημερομηνιήας υπογραφηής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικηής
ημερομηνιέας υποβοληέ ς προσφορωέν εέ χουν επεέ λθει μεταβολεέ ς στα δηλωθεέ ντα στοιχειέα, εκ μεέ ρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικοά ς φορεά ας αποσυά ρει την προσφοραά του, χωριάς να απαιτειάται αποάφαση της
αναθεέ τουσας αρχηά ς. Στη συνεά χεια μπορειά να την υποβαάλει εκ νεάου με επιάκαιρο ΕΕΕΣ..

Ο οικονομικοέ ς φορεέ ας δυέ ναται να διευκρινιέζει τις δηλωέσεις και πληροφοριέες που παρεέ χει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτικηά υπευά θυνη δηά λωση, την οποιάα υποβαάλλει μαζιά με το ΕΕΕΣ.
Καταά την υποβοληή του ΕΕΕΣ, καθωής και της συνοδευτικηή ς υπευή θυνης δηή λωσης, ειήναι δυνατηή , με μοή νη
την υπογραφηά του καταά περιάπτωση εκπροσωάπου του οικονομικουά φορεάα, η προκαταρκτικηά αποάδειξη
των λοάγων αποκλεισμουά που αναφεά ρονται στο αάρθρο 22.Α.1 της παρουάσας, για το συάνολο των
φυσικωάν προσωάπων που ειάναι μεά λη του διοικητικουά, διευθυντικουά ηά εποπτικουά οργαάνου του ηά εάχουν
εξουσιάα εκπροσωάπησης, ληάψης αποφαάσεων ηά ελεά γχου σε αυτοά ν.
Ως εκπροέ σωπος του οικονομικουέ φορεέ α, για την εφαρμογηέ του παροέ ντος, νοειέται ο νοέ μιμος
εκπροόσωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή το ισχυήον καταστατικοή ηή το πρακτικοή εκπροσωήπησηής του
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καταά το χροάνο υποβοληά ς της προσφοραάς ηά το αρμοδιάως εξουσιοδοτημεάνο φυσικοά προάσωπο να
εκπροσωπειά τον οικονομικοά φορεά α για διαδικασιάες συά ναψης συμβαά σεων ηά για τη συγκεκριμεά νη
διαδικασιία συί ναψης συί μβασης.

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
αποκλεισμού, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Επισημαιάνεται οά τι, καταά την απαά ντηση οικονομικουά φορεάα στο ερωάτημα του ΕΕΕΣ ηά αάλλου αντιάστοιχου
εντυάπου ηά δηάλωσης για συά ναψη συμφωνιωάν με αάλλους οικονομικουάς φορειάς με στοάχο τη στρεάβλωση
του ανταγωνισμουά, η συνδρομηά περισταάσεων, οά πως η τριετηά ς παραγραφηά της παρ. 10 του αά ρθρου 73,
περιή λοήγων αποκλεισμουή , ηή η εφαρμογηή της παρ. 3β του αά ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυάεται
στο σχετικοά πεδιάο που προβαά λλει κατοά πιν θετικηάς απαάντησης.

Οι προηγουάμενες αρνητικεά ς απαντηά σεις στο ανωτεάρω ερωάτημα του ΕΕΕΣ ηά αάλλου αντιάστοιχου εντυάπου
ηή δηήλωσης, αποή οικονομικουή ς φορειής οι οποιήοι εμπιήπτουν στο πεδιάο εφαρμογηάς της παρ. 3β του αάρθρου
44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουή ν τον λοήγο αποκλεισμουή των περ. ζ’ ηή/ και θ’ της παρ. 4 του
αά ρθρου 73 του παροά ντος και δεν απαιτειάται να δηλωθουά ν καταά τη συμπληά ρωση του ΕΕΕΣ και καά θε
αντιίστοιχου εντυί που.

Όσον αφοραά τις υποχρεωάσεις για την καταβοληά φοάρων ηά εισφορωάν κοινωνικηάς ασφαάλισης (περ. α’ και
β’ της παρ. 2 του αά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτεά ς θεωρειάται οά τι δεν εά χουν αθετηθειά εφοά σον δεν
εέ χουν καταστειέ ληξιπροέ θεσμες ηέ εφοέ σον εέ χουν υπαχθειέ σε δεσμευτικοί διακανονισμοί που τηρειίται.
Στην περιάπτωση αυτηά , ο οικονομικοά ς φορεάας δεν υποχρεουάται να απαντηάσει καταφατικαά στο σχετικοά
πεδιάο του ΕΕΕΣ, με το οποιάο ερωταά ται εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας εάχει ανεκπληάρωτες υποχρεωάσεις οάσον
αφοραά στην καταβοληά φοά ρων ηά εισφορωάν κοινωνικηάς ασφαάλισης ηά, καταά περιάπτωση, εαάν εάχει
αθετηάσει τις παραπαά νω υποχρεωάσεις του.

Στην περιάπτωση υποβοληά ς προσφοραά ς αποά εάνωση οικονομικωάν φορεάων, το Ευρωπαϊκοά Ενιαιάο
Έγγραφο Συάμβασης (ΕΕΕΣ), υποβαάλλεται χωρισταά αποά καά θε μεά λος της εά νωσης.

Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας δηλωένει στο Ευρωπαϊκοέ Ενιαιέο Έγγραφο
Συάμβασης (ΕΕΕΣ) την προά θεσηά του για αναάθεση υπεργολαβιάας, υποβαάλλει μαζιά με το δικοά του ΕΕΕΣ και
το ΕΕΕΣ του υπεργολαά βου.
Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας στηριήζεται στις ικανοήτητες ενοής ηή περισσοήτερων
φορεάων υποβαάλλει μαζιά με το δικοά του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καάθε φορεάα, στις ικανοάτητες του οποιάου
στηριίζεται.

Τεέ λος, επισημαιένεται οέ τι οι προσφεέ ροντες δηλωένουν το ανεκτεέ λεστο υποέ λοιπο εργολαβικωέν
συμβαάσεων στο Μεά ρος IV του ΕΕΕΣ, Ενοότητα Β («Οικονομικηά και Χρηματοοικονομικηά Επαάρκεια»), στο
πεδιίο
«Λοιπεέ ς
οικονομικεέ ς
ηέ
χρηματοοικονομικεέ ς
απαιτηέ σεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαιάωμα συμμετοχηά ς και οι οά ροι και προϋ ποθεά σεις συμμετοχηά ς, οά πως οριάστηκαν στα αά ρθρα 21 και
22 της παρουίσας, κριίνονται:
α) καταά την υποβοληά της προσφοραά ς, με την υποβοληά του ΕΕΕΣ,
β) καταά την υποβοληά των δικαιολογητικωών κατακυύ ρωσης, συά μφωνα με το αά ρθρο 4.2 (α εά ως δ) και
γ)καταά την εξεά ταση της υπευά θυνης δηά λωσης, συά μφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του αά ρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο αάρθρο 4.2 (ε) της παρουά σας.
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Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας ηέ εέ νωση αυτωέν στηριίζεται στις ικανοί τητες
αάλλων φορεάων, συά μφωνα με το αά ρθρο 22.ΣΤ της παρουάσας, οι φορειάς στην ικανοάτητα των οποιάων
στηριέζεται ο προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας ηέ εέ νωση αυτωέν, υποχρεουέ νται στην υποβοληέ των
δικαιολογητικωύν που αποδεικνυύ ουν οά τι δεν συντρεάχουν οι λοάγοι αποκλεισμουά του αάρθρου 22 Α της
παρουάσας και οάτι πληρουάν τα σχετικαά κριτηά ρια επιλογηά ς καταά περιάπτωση (αά ρθρου 22 Β – Ε).

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά νται να υποβαάλλουν δικαιολογητικαά ηά αάλλα αποδεικτικαά στοιχειάα,
αν και στο μεά τρο που η αναθεά τουσα αρχηά εά χει τη δυνατοά τητα να λαμβαά νει τα πιστοποιητικαά ηά τις
συναφειάς πληροφοριάες απευθειάας μεά σω προάσβασης σε εθνικηά βαάση δεδομεάνων σε οποιοδηάποτε κραάτος
- μεάλος της Ένωσης, η οποιάα διατιάθεται δωρεαάν, οάπως εθνικοά μητρωάο συμβαάσεων, εικονικοά φαάκελο
επιχειάρησης, ηλεκτρονικοά συάστημα αποθηάκευσης εγγραά φων ηά συά στημα προεπιλογηά ς. Η δηά λωση για την
προάσβαση σε εθνικηά βαά ση δεδομεά νων εμπεριεάχεται στο Ευρωπαϊκοί Ενιαιίο Έγγραφο Συίμβασης (ΕΕΕΣ).
Η δηάλωση για την προά σβαση σε εθνικηά βαά ση δεδομεάνων εμπεριεάχεται στο Ευρωπαϊκοά Ενιαιάο Έγγραφο
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιέο περιεέ χονται επιέσης οι πληροφοριέες που απαιτουέ νται για τον
συγκεκριμεέ νο σκοποέ , οέ πως η ηλεκτρονικηά διευά θυνση της βαά σης δεδομεά νων, τυχοά ν δεδομεά να
αναγνωάρισης και, καταά περιάπτωση, η απαραιάτητη δηά λωση συναιάνεσης.
Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά νται να υποβαάλουν δικαιολογητικαά, οάταν η αναθεάτουσα αρχηά που
εέ χει αναθεέ σει τη συέ μβαση διαθεέ τει ηέ δη τα δικαιολογητικαά αυταά .

Όλα τα αποδεικτικαά εά γγραφα του αά ρθρου 23.3 εάως 23.10 της παρουάσας, υποβαάλλονται και γιάνονται
αποδεκταά, συάμφωνα με τα αναλυτικαά οριζοάμενα στο αάρθρο 4.2 (β) της παρουάσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 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 προσωρινοάς αναά δοχος, κατοά πιν σχετικηάς ηλεκτρονικηέ ς προέ σκλησης αποέ την αναθεέ τουσα αρχηέ ,
υποβαά λλει τα ακοά λουθα δικαιολογητικαά , καταά τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 4.2 της παρουά σας:

Για την αποήδειξη της μη συνδρομηή ς των λοή γων αποκλεισμουή του άρθρου 22Α, ο προσωρινοάς αναάδοχος
υποβαάλλει αντιάστοιχα τα παρακαάτω δικαιολογητικαά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ηά , ελλειάψει αυτουά, ισοδυάναμου εγγραάφου που εκδιάδεται αποά
αρμοά δια δικαστικηά ηά διοικητικηά αρχηά του κραά τους-μεέ λους ηέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωόρας οόπου
ειέναι εγκατεστημεέ νος ο εν λοέ γω οικονομικοέ ς φορεέ ας, αποέ το οποιέο προκυέ πτει οέ τι πληρουέ νται αυτεέ ς οι
προϋ ποθεέ σεις, που να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ την υποβοληέ του. Η υποχρεέ ωση
προσκοάμισης του ως αά νω αποσπαά σματος αφοραά και τα προάσωπα των τελευταιάων τεσσαάρων εδαφιάων
της παραγραάφου Α.1 του αάρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοή που εκδιήδεται αποή την αρμοή δια αρχηή του
οικειάου κραάτους - μεέ λους ηέ χωέρας, περιέ του οέ τι εέ χουν εκπληρωθειέ οι υποχρεωέσεις του οικονομικουέ
φορεάα, οάσον αφοραά στην καταβοληά φοά ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβοληή των
εισφορωήν κοινωνικηή ς ασφαά λισης (ασφαλιστική ενημερότητα), συύμφωνα με την ισχυύουσα
νομοθεσιάα του κραά τους εγκαταά στασης ηά την ελληνικηά νομοθεσιάα αντιάστοιχα, 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 του.
Για τους προσφεέ ροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι ηά εκτελουάν εάργα στην Ελλαάδα τα σχετικαά
δικαιολογητικαά που υποβαά λλονται ειάναι:
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β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιάδεται αποά την Ανεξαά ρτητη Αρχηή Δημοσιήων
Εσοόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικοέ φορεέ α και για τις κοινοπραξιέες στις οποιέες συμμετεέ χει για τα
δημοάσια εάργα που ειάναι σε εξεά λιξη. Οι αλλοδαποιά προσφεάροντες θα υποβαάλλουν υπευάθυνη δηάλωση περιά
του οέ τι δεν εέ χουν υποχρεέ ωση καταβοληέ ς φοέ ρων στην Ελλαάδα. Σε περιάπτωση που εάχουν τεάτοια
υποχρεάωση θα υποβαά λλουν σχετικοά αποδεικτικοά της Α.Α.Δ.Ε.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιίδεται αποί τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικηή
ενημεροέ τητα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεέ ς υποχρεωέσεις του προσφεέ ροντος οικονομικουέ φορεέ α α) ως
φυσικοέ ηέ νομικοέ προέ σωπο για το προσωπικοέ τους με σχεέ ση εξαρτημεέ νης εργασιέας, β) για εέ ργα που
εκτελειέ μοέ νος του ηέ σε κοινοπραξιέα καθωές και γ) για τα στελεέ χη-μηχανικουύ ς του που στελεχωώνουν το
πτυχιήο της εργοληπτικηή ς επιχειίρησης και που εάχουν υποχρεάωση ασφαάλισης στον eΕΦΚΑ (τομεέ ας
πρωώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημεά νοι στην Ελλαάδα οικονομικοιά φορειάς υποβαάλλουν αποδεικτικοά
ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας (κυά ριας και επικουρικηά ς ασφαά λισης) για το προσωπικοά τους με σχεά ση
εξαρτημεέ νης εργασιέας. Δεν αποτελουέ ν αποέ δειξη ενημεροέ τητας της προσφεέ ρουσας εταιριέας,
αποδεικτικαά ασφαλιστικηά ς ενημεροά τητας των φυσικωάν προσωάπων που στελεχωάνουν το πτυχιάο της
εταιριάας ως εταιάροι. Οι αλλοδαποιά προσφεάροντες (φυσικαά και νομικαά προάσωπα), που δεν υποβαάλουν
τα αάνω αποδεικτικαά , υποβαά λλουν υπευά θυνη δηάλωση περιά του οάτι δεν απασχολουάν προσωπικοά, για το
οποιάο υπαάρχει υποχρεά ωση ασφαά λισης σε ημεδαπουάς ασφαλιστικουάς οργανισμουάς. Αν απασχολουάν
τεάτοιο προσωπικοά , πρεά πει να υποβαά λλουν σχετικοά αποδεικτικοά ασφαλιστικηάς ενημεροό τητας
εκδιδοόμενο αποό τον eΕΦΚΑ.

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεέ ροντος οέ τι δεν εέ χει εκδοθειέ δικαστικηέ ηέ διοικητικηέ αποέ φαση με
τελεσιάδικη και δεσμευτικηά ισχυά για την αθεάτηση των υποχρεωάσεωάν του οάσον αφοραά στην καταβοληά
φοάρων ηά εισφορωάν κοινωνικηάς ασφαάλισης.

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικοί που εκδιίδεται αποί την αρμοί δια
δικαστικηά ηά διοικητικηά αρχηά του οικειάου κραά τους - μεέ λους ηέ χωέρας, που να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3)
μηήνες πριν αποή την υποβοληή του.
Για τους οικονομικουά ς φορειάς που ειάναι εγκαταστημεάνοι ηά εκτελουάν εάργα στην Ελλαάδα:

γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποιίο βεβαιωίνεται οίτι δεν τελουίν
υποέ πτωέχευση, πτωχευτικοέ συμβιβασμοέ , αναγκαστικηέ διαχειέριση, δεν εέ χουν υπαχθειέ σε διαδικασιία
εξυγιάανσης καθωάς και οά τι το νομικοά προά σωπο δεν εά χει τεθειά υποά εκκαθαά ριση με δικαστικηά αποά φαση.
Το εν λοέ γω πιστοποιητικοέ εκδιέδεται αποέ το αρμοέ διο πρωτοδικειέο της εέ δρας του οικονομικουέ φορεέ α.

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. συά μφωνα με τις κειάμενες διαταά ξεις, ως καά θε
φοραά ισχυάουν. Τα φυσικαά προάσωπα δεν υποβαά λλουν πιστοποιητικοά περιά μη θεά σης σε εκκαθαά ριση.

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 κραάτος-μεά λος ηά χωάρα δεν εκδιάδει τα υποά των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικαά ηά οάπου τα
πιστοποιητικαά αυταά δεν καλυά πτουν οά λες τις περιπτωάσεις υποά 1 και 2 και 4 (β) του αά ρθρου 22 Α, το
εέ γγραφο ηέ το πιστοποιητικοέ μπορειέ να αντικαθιέσταται αποά εά νορκη βεβαιάωση ηά , στα κραά τη - μεέ λη ηέ
στις χωέρες οέ που δεν προβλεέ πεται εέ νορκη βεβαιέωση, αποέ υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεέ νου
ενωάπιον αρμοά διας δικαστικηά ς ηά διοικητικηά ς αρχηά ς, συμβολαιογραά φου ηά αρμοά διου επαγγελματικουά ηά
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εμπορικουά οργανισμουά του κραά τους μεέ λους ηέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωέρας οέ που ειέναι
εγκατεστημεέ νος ο οικονομικοέ ς φορεέ ας.

Στην περιέπτωση αυτηέ οι αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεέ ς παρεέ χουν επιέσημη δηέ λωση στην οποιέα αναφεέ ρεται
οάτι δεν εκδιάδονται τα εά γγραφα ηά τα πιστοποιητικαά της παρουά σας παραγραά φου ηά οέ τι τα εέ γγραφα ηέ τα
πιστοποιητικαά αυταά δεν καλυά πτουν οά λες τις περιπτωάσεις που αναφεά ρονται στα υποά 1 και 2 και 4 (β)
του αάρθρου 22 Α της παρουάσας

Οι επιέσημες δηλωέσεις καθιέστανται διαθεέ σιμες μεέ σω του επιγραμμικουέ αποθετηριέου πιστοποιητικωέν
(e-Certis) του αάρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για τις λοιπεέ ς περιπτωέσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβαάλλεται υπευάθυνη δηάλωση
του προσφεέ ροντος οέ τι δεν συντρεέ χουν στο προέ σωποέ του οι οριζοέ μενοι λοέ γοι αποκλεισμουέ .

Ειδικαά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις
που ειάναι εγγεγραμμεά νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαάλλονται πιστοποιητικαά χορηγουάμενα αποά τα αρμοάδια
επιμελητηήρια και φορειής (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οέ πως προβλεέ πεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποόφαση, περιί ενημεροί τητας πτυχιίου, οί πως ισχυί ει, αποό τα
οποιήα αποδεικνυή εται οή τι τα προή σωπα με βεβαιήωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωήνουν την εργοληπτικηή
επιχειάρηση, δεν εά χουν διαπραά ξει σοβαροά επαγγελματικοά παραάπτωμα.

Μεταά τη ληά ξη ισχυά ος των μεταβατικωάν διαταά ξεων του αά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληάρη
εέ ναρξη ισχυέ ος των διαταά ξεωάν του τελευταιέου, για τις εγγεγραμμεέ νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικεέ ς
επιχειρηάσεις, η μη συνδρομηά του ως αάνω λοάγου αποκλεισμουά περιά σοβαρουά επαγγελματικουά
παραπτωύματος, αποδεικνυύ εται με την υποβοληή του πιστοποιητικουή του Τμηήματος ΙΙ του εν λοήγω
μητρωάου που συνισταά επιάσημο καταά λογο, συάμφωνα με τα ειδικοάτερα προβλεποάμενα στο αάρθρο 47 του
ως αάνω π.δ.
(στ) Για την περιάπτωση του αά ρθρου 22.Α.9. της παρουά σας διακηά ρυξης, υπευά θυνη δηά λωση του
προσφεέ ροντος οά τι δεν εά χει εκδοθειά σε βαά ρος του αποάφαση αποκλεισμουά.

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

(α) Όσον αφοραά την καταλληλοά τητα για την αά σκηση της επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας, οι
προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεά νοι στην Ελλαάδα υποβαάλλουν βεβαιάωση εγγραφηάς στο Μ.Ε.ΕΠ
μεά χρι τη ληά ξη της μεταβατικηά ς περιοά δου ισχυάος, συάμφωνα με το αάρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποά
την πληή ρη εέ ναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου βεβαιέωση εγγραφηής στο Τμηήμα Ι του Μητρωήου
Εργοληπτικωήν Επιχειρηή σεων Δημοσιήων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ηή βεβαιήωση εγγραφηή ς στα Μητρωήα
Περιφερειακωάν Ενοτηά των, αναά περιάπτωση, στην/στις κατηγοριία/ες ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2
τάξης και άνω .

(β) Οι προσφεέ ροντες που ειέναι εγκατεστημεέ νοι σε λοιπαά κραά τη μεά λη της Ευρωπαϊκηά ς Ένωσης
προσκομιάζουν τις δηλωάσεις και πιστοποιητικαά που περιγραάφονται στο Παραάρτημα XI του
Προσαρτηήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι σε κραάτος μεάλος του Ευρωπαϊκουά Οικονομικουά Χωάρου
(Ε.Ο.Χ) ηά σε τριάτες χωάρες που εά χουν υπογραάψει και κυρωάσει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά που η υποά αναάθεση
δημοέ σια συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεέ ς σημειωέσεις του
σχετικουή με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αάνω Συμφωνιάας, ηά σε τριίτες χωίρες που δεν εμπιίπτουν
στην προηγουάμενη περιάπτωση και εά χουν συναάψει διμερειάς ηά πολυμερειάς συμφωνιάες με την Ένωση σε
θεάματα διαδικασιωάν αναά θεσης δημοσιάων συμβαάσεων, προσκομιάζουν πιστοποιητικοά αντιάστοιχου
επαγγελματικουή ηή εμπορικουή μητρωήου. Στην περιέπτωση που χωέρα δεν τηρειέ τεέ τοιο μητρωέο, το
εά γγραφο ηά το πιστοποιητικοά μπορειά να αντικαθιάσταται αποά εά νορκη βεβαιάωση ηά , στα κραά τη - μεέ λη ηέ
στις χωέρες οέ που δεν προβλεέ πεται εέ νορκη βεβαιέωση, αποέ υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεέ νου
ενωήπιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή διοικητικηά ς αρχηά ς, συμβολαιογραά φου ηά αρμοά διου επαγγελματικουά ηά
εμπορικουέ οργανισμουέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωέρας οέ που ειέναι εγκατεστημεέ νος ο οικονομικοέ ς
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φορεά ας, οά τι δεν τηρειάται τεά τοιο μητρωάο και οά τι ασκειά τη δραστηριοά τητα του αά ρθρου 21 της παρουά σας.

Τα ως αά νω δικαιολογητικαά υποά α), β) και γ) γιάνονται αποδεκταά , εφοά σον εά χουν εκδοθειά εά ως τριαά ντα
(30) εργαάσιμες ημεά ρες πριν αποά την υποβοληά τους, εκτοάς αν συάμφωνα με τις ειδικοάτερες διαταάξεις
εέ κδοσης αυτωέν προβλεέ πεται συγκεκριμεέ νος χροέ νος ισχυέ ος και ειέναι σε ισχυά καταά την υποβοληά τους
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηά και χρηματοοικονομικηά επαά ρκεια των οικονομικωάν φορεάων αποδεικνυάεται:
(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

•

•

ειήτε αποή τη βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή τεκμηήριο των πληροφοριωήν που
περιεάχει, μεά χρι τη ληά ξη της μεταβατικηάς περιοάδου ισχυάος, συάμφωνα με το αάρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και αποό την πληή ρη εέ ναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου, βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Τμηή μα ΙΙ
του Μητρωήου Εργοληπτικωήν Επιχειρηήσεων Δημοσιήων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειάτε, στην περιάπτωση που οι απαιτηάσεις του αάρθρου 22.Γ δεν καλυάπτονται αποά την ως αάνω
βεβαιάωση εγγραφηά ς, με την υποβοληά ενοάς ηά περισσοάτερων αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που
προβλεάπονται στο Μεά ρος Ι του Παραρτηάματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεάσα για τα κριτηάρια επιλογηάς)
του Προσαρτηήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε καάθε περιάπτωση, η βεβαιάωση εγγραφηά ς μπορειά να υποβαάλλεται για την αποάδειξη μοάνο ορισμεάνων
απαιτηήσεων οικονομικηή ς και χρηματοοικονομικηά ς επαά ρκειας του αά ρθρου 22.Γ, ενωά για την αποά δειξη
των λοιπωάν απαιτηά σεων μπορουά ν να προσκομιάζονται εάνα ηά περισσοάτερα αποά τα αποδεικτικαά μεάσα
που προβλεάπονται στο Μεά ρος Ι του Παραρτηάματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, αναάλογα με την τιθεάμενη στο
αά ρθρο 22.Γ απαιίτηση.

Ειδικαά , για την αποά δειξη της απαιάτησης της μη υπεά ρβασης των ανωίτατων επιτρεπτωίν οριίων
ανεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολαβικωάν συμβαάσεων:
•
με την υποβοληή ενημεροή τητας πτυχιήου εν ισχυύ ει, συνοδευοό μενης, αναά περιάπτωση, αποί πιίνακα
οάλων των υποά εκτεά λεση εά ργων (ειάτε ως μεμονωμεάνος αναάδοχος ειάτε στο πλαιάσιο κοινοπραξιάας
ηά υπεργολαβιάας) και αναφοραά για το ανεκτεάλεστο υποάλοιπο αναά εάργο και το συνολικοά
ανεκτεά λεστο, για τα εά ργα που ειάναι υποά εξεά λιξη και δεν συμπεριλαμβαά νονται στην ενημεροότητα
πτυχιίου ηή
•
με την υποβοληή υπευή θυνης δηή λωσης του προσωρινουή αναδοήχου, συνοδευοίμενης αποί πιίνακα
οέ λων των υποέ εκτεέ λεση εέ ργων (ειέτε ως μεμονωμεέ νος αναά δοχος ειίτε στο πλαιίσιο κοινοπραξιίας
ηά υπεργολαβιάας) και αναφοραά για το ανεκτεάλεστο υποάλοιπο αναά εέ ργο και το συνολικοέ
ανεκτεέ λεστο, για τις εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις που δεν διαθεέ τουν ενημεροό τητα πτυχιίου, καταά
τις κειάμενες διαταά ξεις.
Ειδικαά για τους εγγεγραμμεάνους στα Μητρωήα Περιφερειακωήν Ενοτηήτων, οι απαιτηάσεις του αάρθρου
22.Γ αποδεικνυά ονται με την υποβοληά ενοάς ηά περισσοάτερων αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που
προβλεά πονται στο Μεά ρος Ι του Παραρτηά ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεάσα για τα κριτηάρια επιλογηάς) του
Προσαρτηήματος Α του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμεέ νοι σε επίσημους καταλόγους ηέ διαθεέ τουν
πιστοποιητικοά αποά οργανισμουά ς πιστοποιάησης που συμμορφωάνονται με τα ευρωπαϊκαά προάτυπα
πιστοποιάησης, καταά την εά ννοια του Παραρτηάματος VII του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουίν να προσκομιίζουν στις αναθεέ τουσες αρχεέ ς πιστοποιητικοέ εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ την
αρμοά δια αρχηά ηά το πιστοποιητικοά που εκδιάδεται αποά τον αρμοά διο οργανισμοά πιστοποιάησης, καταά τα
οριζοάμενα στο αάρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραά γραφο 9 του παροά ντος αά ρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που δεν ειέναι εγγεγραμμεέ νοι σε επιέσημους καταλοέ γους ηέ
διαθεάτουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουάς πιστοποιάησης καταά τα ανωτεάρω, υποβαάλλουν ως
δικαιολογητικαά εά να ηά περισσοά τερα αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος Ι του
Παραρτηήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικηέ και επαγγελματικηέ ικανοέ τητα των οικονομικωέ ν φορεέ ων αποδεικνυέ εται:

(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηέ στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
•

•

ειήτε αποή τη βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή τεκμηήριο των πληροφοριωήν που
περιεάχει μεάχρι τη ληάξη της μεταβατικηά ς περιοά δου ισχυά ος, συά μφωνα με το αά ρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και αποό την πληή ρη εέ ναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου, βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Τμηή μα ΙΙ
του Μητρωήου Εργοληπτικωήν Επιχειρηήσεων Δημοσιήων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειίτε, στην περιάπτωση που οι απαιτηάσεις του αάρθρου 22.Δ δεν καλυάπτονται αποά την ως

αάνω βεβαιάωση εγγραφηάς, με την υποβοληά ενοάς ηά περισσοάτερων αποά τα αποδεικτικαά
μεέ σα που προβλεέ πονται στο Μεά ρος ΙΙ του Παραρτηά ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεά σα για τα
κριτηήρια επιλογηής) του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016, αναάλογα με την τιθεάμενη στο

αάρθρο 22.Δ απαιάτηση.

Σε καάθε περιάπτωση, η βεβαιάωση εγγραφηά ς μπορειά να υποβαάλλεται για την αποάδειξη μοάνο ορισμεέ νων
απαιτηά σεων τεχνικηά ς και επαγγελματικηά ς ικανοά τητας του αά ρθρου 22.Δ, ενωά για την αποά δειξη των
λοιπωάν απαιτηάσεων μπορουά ν να προσκομιάζονται εάνα ηά περισσοάτερα αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που
προβλεέ πονται στο Μεέ ρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικαά για τους εγγεγραμμεά νους στα Μητρωήα Περιφερειακωήν Ενοτηήτων, οι απαιτηά σεις του αά ρθρου
22.Δ αποδεικνυά ονται με την υποβοληά ενοάς ηά περισσοάτερων αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που
προβλεέ πονται στο Μεέ ρος ΙΙ του Παραρτηά ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεά σα για τα κριτηήρια επιλογηής) του
Προσαρτηήματος Α του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειέ ς που ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν οι σε επίσημους καταλόγους ηή
διαθεά τουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουά ς πιστοποιά ησης που συμμορφωά νονται με τα ευρωπαϊ καά
προά τυπα πιστοποιά ησης, καταά την εά ννοια του Παραρτηά ματος VII του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουέ ν να προσκομιέ ζουν στις αναθεέ τουσες αρχεέ ς πιστοποιητικοέ εγγραφηή ς
εκδιδοή μενο αποή την αρμοή δια αρχηή ηή το πιστοποιητικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή
πιστοποιά ησης, καταά τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραά γραφο 9 του
παροά ντος αά ρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που δεν ειέναι εγγεγραμμεέ νοι σε επιήσημους καταλοήγους ηή
διαθεάτουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουάς πιστοποιάησης καταά τα ανωτεάρω, υποβαάλλουν ως
δικαιολογητικαά εά να ηά περισσοά τερα αποά τα αποδεικτικαά μεάσα που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος ΙΙ του
Παραρτηήματος 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.

23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
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διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιίπτωση νομικουί προσωάπου, υποβαάλλονται ηλεκτρονικαά, μεέ σω της λειτουργικοέ τητας
«Επικοινωνιάα», με θεά μα: “Δικαιολογητικαά Προσωρινουά Αναδοάχου- Κατακυά ρωση’’, τα νομιμοποιητικαά
εέ γγραφα αποέ τα οποιέα προκυέ πτει η εξουσιέα υπογραφηέ ς του νομιέμου εκπροσωέπου και τα οποιέα πρεέ πει
να εά χουν εκδοθειά εά ως τριαά ντα (30) εργαά σιμες ημεέ ρες πριν αποέ την υποβοληέ τους, εκτοέ ς αν συέ μφωνα
με τις ειδικοάτερες διαταά ξεις αυτωάν φεά ρουν συγκεκριμεάνο χροάνο ισχυάος

Ειδικοό τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτωέσεις που ο οικονομικοέ ς φορεέ ας ειέναι νομικό πρόσωπο και εγγραά φεται υποχρεωτικαά
ηά προαιρετικαά στο ΓΕΜΗ και δηλωάνει την εκπροσωάπηση και τις μεταβολεά ς της στο ΓΕΜΗ:

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.
β) Για την αποό δειξη της νοό μιμης συό στασης και των μεταβολωόν του νομικουό προσωόπου, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιέο πρεέ πει να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ
την υποβοληή του.

2) Στις λοιπεά ς περιπτωάσεις τα, καταά περιάπτωση, νομιμοποιητικαά εά γγραφα συά στασης και νοά μιμης
εκπροσωάπησης (οά πως καταστατικαά , πιστοποιητικαά μεταβολωάν, αντιάστοιχα ΦΕΚ, αποφαάσεις
συγκροάτησης οργαά νων διοιάκησης σε σωάμα, κλπ., αναάλογα με τη νομικηά μορφηά του οικονομικουά φορεάα),
συνοδευοάμενα αποά υπευά θυνη δηά λωση του νοάμιμου εκπροσωάπου οάτι εξακολουθουάν να ισχυάουν καταά
την υποβοληή τους.
Σε περιέπτωση που για τη διενεέ ργεια της παρουέ σας διαδικασιάας αναάθεσης εάχουν χορηγηθειά εξουσιάες σε
προάσωπο πλεάον αυτωάν που αναφεά ρονται στα παραπαάνω εάγγραφα, προσκομιάζεται επιπλεάον αποάφασηπρακτικοά του αρμοδιάου καταστατικουά οργαάνου διοιάκησης του νομικουά προσωάπου χορηγηάθηκαν οι
σχετικεέ ς εξουσιέες.

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιάζουν τα προβλεποάμενα, καταά τη νομοθεσιάα της χωάρας
εγκαταάστασης, αποδεικτικαά εά γγραφα, και εφοάσον δεν προβλεάπονται, υπευάθυνη δηάλωση του νοάμιμου
εκπροσωέπου, αποέ την οποιέα αποδεικνυέ ονται τα ανωτεέ ρω ως προς τη νοέ μιμη συέ σταση, μεταβολεέ ς και
εκπροσωέπηση του οικονομικουέ φορεέ α.
Οι ως αάνω υπευά θυνες δηλωάσεις γιάνονται αποδεκτεάς, εφοάσον εάχουν συνταχθειά μεταά την κοινοποιάηση
της προήσκλησης για την υποβοληή των δικαιολογητικωήν.
Αποέ τα ανωτεέ ρω εέ γγραφα πρεέ πει να προκυέ πτουν η νοέ μιμη συέ σταση του οικονομικουέ φορεέ α, οέ λες οι
σχετικεέ ς τροποποιηέ σεις των καταστατικωέν, το/τα προέ σωπο/α που δεσμευέ ει/ουν νοέ μιμα την εταιριέα
καταά την ημερομηνιάα διενεά ργειας του διαγωνισμουά (νοά μιμος εκπροά σωπος, δικαιάωμα υπογραφηά ς κλπ.),
τυχοέ ν τριέτοι, στους οποιέους εέ χει χορηγηθειέ εξουσιήα εκπροσωήπησης, καθωής και η θητειήα του/των ηή /και
των μελωάν του οργαά νου διοιάκησης/ νοά μιμου εκπροσωάπου.
Γ. Οι ενωάσεις οικονομικωάν φορεά ων που υποβαάλλουν κοινηά προσφοραά, υποβαάλλουν τα παραπαάνω, καταά
περιάπτωση δικαιολογητικαά , για καά θε οικονομικοά φορεάα που συμμετεάχει στην εάνωση, συάμφωνα με τα
ειδικοάτερα προβλεποάμενα στο αάρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Δ. Σε περιάπτωση που ο προσφεά ρων ειάναι φυσικοά προάσωπο/ ατομικηά επιχειάρηση, τα φυσικαά, εφοάσον
εέ χει χορηγηέ σει εξουσιέες εκπροσωέπησης σε τριέτα προέ σωπα, προσκομιέζεται εξουσιοδοέ τηση του
οικονομικουέ φορεέ α.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι οικονομικοιέ φορειέ ς που ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν οι σε επιέ σημους καταλοέ γους ηέ διαθεέ τουν
πιστοποιά ηση αποά οργανισμουά ς πιστοποιά ησης που συμμορφωά νονται με τα ευρωπαϊ καά προά τυπα
πιστοποιά ησης, καταά την εά ννοια του Παραρτηά ματος VII του Προσαρτηή ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορουά ν να υποβαά λλουν στις αναθεά τουσες αρχεά ς πιστοποιητικοά εγγραφηά ς εκδιδοά μενο αποά την
αρμοή δια αρχηή ηή το πιστοποιητικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιή ησης.
Στα πιστοποιητικαά αυταά αναφεά ρονται τα δικαιολογητικαά βαά σει των οποιά ων εά γινε η εγγραφηή των
εν λοά γω οικονομικωά ν φορεά ων στον επιά σημο καταά λογο ηά η πιστοποιά ηση και η καταά ταξη στον εν
λοάγω καταά λογο.
Η πιστοποιουή μενη εγγραφηή στους επιή σημους καταλοήγους αποή τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή το
πιστοποιητικοί , που εκδιί δεται αποί τον οργανισμοί πιστοποιί ησης, συνισταά τεκμηά ριο
καταλληλοά τητας οά σον αφοραά τις απαιτηά σεις ποιοτικηά ς επιλογηά ς, τις οποιά ες καλυά πτει ο επιά σημος
καταά λογος ηά το πιστοποιητικοά .
Οι οικονομικοιά φορειά ς που ειά ν αι εγγεγραμμεά ν οι σε επιά σημους καταλοάγους απαλλαά σσονται αποά
την υποχρεέ ωση υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν που αναφεέ ρονται στο πιστοποιητικοέ εγγραφηέ ς
τους.

(β) Οι οικονομικοιέ φορειέ ς που ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν οι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταά ξεις 3η εέ ως και 7η, μεέ χρι
τη ληά ξη της μεταβατικηά ς περιοά δου ισχυά ος, συά μφωνα με το αά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019,
υποβαά λλοντας «Ενημεροί τητα Πτυχιί ου» εν ισχυά απαλλαά σσονται αποά την υποχρεά ωση υποβοληά ς
των δικαιολογητικωώ ν:
- αποά σπασμα ποινικουά μητρωά ου του αά ρθρου 23.3.(α) της παρουά σας για τον Προά εδρο και
Διευθυά νοντα Συά μβουλο εργοληπτικηά ς επιχειά ρησης. Για τα λοιπαά μεά λη του Δ.Σ της εταιρειά ας, θα
πρεά πει να υποβληθειά αυτοτελωά ς αποά σπασμα ποινικουά μητρωά ου, καθοά σον τα προά σωπα αυταά δεν
καλυί πτονται αποί την Ενημεροί τητα Πτυχιί ου.
- φορολογικηά και ασφαλιστικηά ενημεροά τητα του αά ρθρου 23.3.(β) της παρουά σας.
- τα πιστοποιητικαά αποά το αρμοά διο Πρωτοδικειά ο και το ΓΕΜΗ του αά ρθρου 23.3.(γ) της παρουά σας
υποή την προϋ ποή θεση οή μως οή τι καλυή πτονται πληή ρως (οό λες οι προβλεποό μενες περιπτωό σεις) αποό
την Ενημεροί τητα Πτυχιί ου.
- το πιστοποιητικοά αποά το αρμοά διο επιμελητηά ριο οά σον αφοραά το λοά γο αποκλεισμουά του αά ρθρου
22. Α.4. (θ).
- το πιστοποιητικοά της αρμοά διας αρχηά ς για την ονομαστικοποιά ηση των μετοχωά ν του αά ρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικαά εά γγραφα νομιμοποιά ησης της εργοληπτικηά ς επιχειά ρησης.

Σε περιά π τωση που καά ποιο αποά τα ανωτεά ρω δικαιολογητικαά εά χει ληά ξει, προσκομιά ζεται το σχετικοά
δικαιολογητικοί εν ισχυί . Εφοί σον στην Ενημεροί τητα Πτυχιί ου δεν αναφεά ρεται ρηταά οά τι τα στελεέ χη
του πτυχιέ ου του προσφεέ ροντα ειέ ν αι ασφαλιστικωέ ς ενηέ μερα στον eΕΦΚΑ (τομεέ ας πρωέην ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ο προσφεέ ρων προσκομιέ ζει επιπλεέ ον της ενημεροέ τητας πτυχιέ ου, ασφαλιστικηέ
ενημεροά τητα για τα στελεά χη αυταά .
Αποέ την πληέ ρη εέ ν αρξη ισχυέ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικοή εγγραφηή ς στο Τμηή μα ΙΙ του
Μητρωή ου Εργοληπτικωή ν Επιχειρηή σεων Δημοσιή ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελειί επιί σημο
καταά λογο και απαλλαά σσει τις εγγεγραμμεά νες εργοληπτικεά ς επιχειρηά σεις αποά την προσκοά μιση των
αποδεικτικωέ ν μεέ σων που προβλεέ πονται στα αά ρθρα 47 εποά μενα.
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23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περιά π τωση που οικονομικοά ς φορεά ας επιθυμειά να στηριχθειά στις ικανοά τητες αά λλων φορεά ων,
η αποό δειξη οό τι θα εά χει στη διαά θεσηά του τους αναγκαιά ους ποά ρους, γιά νεται με την υποβοληά σχετικουά
συμφωνητικουέ των φορεέ ων αυτωέ ν για τον σκοποέ αυτοέ .

Ειδικοέ τερα, προσκομιέζεται εέ γγραφο (συμφωνητικοέ ηέ σε περιέπτωση νομικουέ προσωέπου αποέ φαση του
αρμοδιάου οργαά νου διοιάκησης αυτουά ηά σε περιάπτωση φυσικουά προσωάπου υπευάθυνη δηάλωση), δυναάμει
του οποιέου αμφοέ τεροι, διαγωνιζοέ μενος οικονομικοέ ς φορεέ ας και τριέτος φορεέ ας, εγκριένουν τη μεταξυέ
τους συνεργασιάα για την καταά περιάπτωση παροχηά προς τον διαγωνιζοάμενο της χρηματοοικονομικηάς
ηή /και τεχνικηής ηά /και επαγγελματικηά ς ικανοά τητας του φορεά α, ωάστε αυτηά να ειάναι στη διαά θεση του
διαγωνιζοά μενου για την εκτεά λεση της Συά μβασης. Η σχετικηά αναφοραά θα πρεά πει να ειάναι λεπτομερηά ς
και να αναφεά ρει κατ’ ελαά χιστον τους συγκεκριμεά νους ποά ρους που θα ειάναι διαθεά σιμοι για την εκτεέ λεση
της συέ μβασης και τον τροέ πο δια του οποιέου θα χρησιμοποιηθουέ ν αυτοιέ για την εκτεέ λεση της συέ μβασης.
Ο τριάτος θα δεσμευά εται ρηταά οά τι θα διαθεά σει στον διαγωνιζοά μενο τους συγκεκριμεά νους ποά ρους καταά
τη διαά ρκεια της συά μβασης και ο διαγωνιζοά μενος οάτι θα καάνει χρηάση αυτωάν σε περιάπτωση που του
ανατεθειά η συάμβαση. Σε περιάπτωση που ο τριάτος διαθεάτει χρηματοοικονομικηά επαάρκεια, θα δηλωάνει
επιέσης οέ τι καθιέσταται αποέ κοινουέ με τον διαγωνιζοέ μενο υπευέ θυνος για την εκτεέ λεση της συέ μβασης. Σε
περιίπτωση που ο τριέτος διαθεέ τει στοιχειέα τεχνικηέ ς ηέ επαγγελματικηέ ς καταλληλοέ τητας που
σχετιάζονται με τους τιάτλους σπουδωάν και τα επαγγελματικαά προσοάντα που οριάζονται στην περιάπτωση
στ’ του Μεέ ρους ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016 ηέ με την σχετικηή
επαγγελματικηέ εμπειριέα, θα δεσμευέ εται οέ τι θα εκτελεέ σει τις εργασιέες ηέ υπηρεσιέες για τις οποιέες
απαιτουέ νται οι συγκεκριμεέ νες ικανοέ τητες, δηλωένοντας το τμηέ μα της συέ μβασης που θα εκτελεέ σει.

23. 11 Επισημαιένεται οέ τι γιένονται αποδεκτεέ ς:

•
οι εέ νορκες βεβαιωέσεις που αναφεέ ρονται στην παρουέ σα Διακηέ ρυξη, εφοέ σον εέ χουν συνταχθειέ
εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ την υποβοληέ τους,
•
οι υπευά θυνες δηλωάσεις, εφοά σον εάχουν συνταχθειά μεταά την κοινοποιάηση της προάσκλησης για
την υποβοληή των δικαιολογητικωήν Σημειωήνεται οήτι δεν απαιτειίται θεωίρηση του γνησιίου της
υπογραφηή ς τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφοραά των διαγωνιζομεά ν ων περιλαμβαά νει τους ακοά λουθους ηλεκτρονικουά ς
υποφακεέ λους:
(α) υποφαά κελο με την εά νδειξη «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηά ς»
(β) υποφαά κελο με την εά νδειξη «Οικονομικηά Προσφοραά »
συέ μφωνα με τα κατωτεέ ρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηέ ς» πρεέ πει, επιέ ποινηέ αποκλεισμουέ ,
να περιεέ χει τα ακοέ λουθα υποό (α) και (β) στοιχειί α ::
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Επιά σης δυά ναται να περιλαμβαά νει και συνοδευτικηά υπευά θυνη δηά λωση, με την οποιά α ο οικονομικοά ς
φορεέ ας μπορειέ να διευκρινιέ ζει τις δηλωέ σεις και πληροφοριέ ες που παρεέ χει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτικηή υπευά θυνη δηά λωση υπογραά φεται, συά μφωνα με οά σα προβλεά πονται στο αά ρθρο 79Α του
ιί διου ν. 4412/2016.

43

22PROC011655155 2022-11-23
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Οικονομικηά Προσφοραά » περιεά χει το αρχειά ο pdf, το οποιί ο
παραά γεται αποά το υποσυά στημα, αφουά συμπληρωθουά ν καταλληά λως οι σχετικεά ς φοά ρμες και
υπογραά φεται, τουλαά χιστον με προηγμεά νη ηλεκτρονικηά υπογραφηά , η οποιά α υποστηριά ζεται αποά
αναγνωρισμεέ ν ο (εγκεκριμεέ ν ο) πιστοποιητικοέ .
24.4 Στην περιά π τωση που με την προσφοραά υποβαά λλονται δημοά σια ηά / και ιδιωτικαά εά γγραφα,
αυταά γιά ν ονται αποδεκταά , συά μφωνα με τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 4.2 β της παρουά σας.

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 προσφεά ρων οικονομικοά ς φορεά ας αναφεάρει στην προσφοραά του το τμηάμα της συάμβασης που
προτιάθεται να αναθεά σει υποά μορφηά υπεργολαβιάας σε τριάτους, καθωάς και τους υπεργολαάβους που
προτειάνει. Αν ο αναά δοχος προά τεινε συγκεκριμεάνους υπεργολαάβους καταά την υποβοληά της προσφοραάς
του, υποχρεουάται, καταά την υπογραφηά της συάμβασης εκτεάλεσης, να προσκομιάσει την υπεργολαβικηά
συά μβαση. Η Διευθυά νουσα Υπηρεσιάα μπορειά να χορηγηά σει προθεσμιάα στον αναά δοχο κατ’ αιάτησηά του, για
την προσκοήμιση της υπεργολαβικηή ς συά μβασης με τον αρχικωάς προταθεάντα υπεργολαάβο ηά αάλλον, που
διαθεά τει τα αναγκαιάα, καταά την κριάση της υπηρεσιάας αυτηά ς, προσοά ντα, εφοά σον συντρεά χει σοβαροά ς
λοόγος.
25.2 Η τηάρηση των υποχρεωάσεων της παρ. 2 του αά ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποά υπεργολαά βους δεν
αιίρει την ευθυίνη του κυριίου αναδοίχου.

25.3 Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, η απευθείας καταβολή από την Αναθέτουσα Αρχή στον
υπεργολάβο, της αμοιβής του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει υπεργολαβίας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
25.4 Η αναθεέ τουσα αρχηέ :

α) ελεέ γχει την επαγγελματικηέ καταλληλοέ τητα του υπεργολαάβου να εκτελεάσει το προς αναάθεση τμηάμα,
καταά την εάννοια του αά ρθρου 22.Β (αάρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευά ει τη μη
συνδρομηή , στο προό σωποό του, των λοό γω αποκλεισμουό του αά ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αά ρθρα 73
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συάμφωνα με τα καταά περιάπτωση ειδικωάς προβλεποά μενα στο αάρθρο
23 της παρουάσας (αάρθρα 79 εάως 81 ν. 4412/2016).
β) απαιτειά υποχρεωτικαά αποά τον οικονομικοά φορεάα να αντικαταστηάσει εάναν υπεργολαάβο, οάταν κατοάπιν
του ελεά γχου και της επαληά θευσης της ως αά νω περιάπτωσης (α), διαπιστωάνεται οά τι δεν πληρουά νται οι
οάροι επαγγελματικηά ς καταλληλλοά τητας του υπεργολαάβου ηά οάταν συντρεάχουν οι ως αά νω λοόγοι
αποκλεισμουύ του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Καάθε διαφοραά μεταξυά των συμβαλλοά μενων μερωάν που προκυά πτει ηά σχετιάζεται με την ερμηνειάα και/ ηά
το κυάρος και/ηά την εφαρμογηά και/ηά την εκτεά λεση της συμβαά σης επιλυά εται με την αά σκηση προσφυγηάς
ηέ αγωγηέ ς στο διοικητικοέ εφετειέο της περιφεέ ρειας, στην οποιέα εέ χει υπογραά φει η συά μβαση συά μφωνα με
τα οριζοάμενα στο αάρθρο 175 ν. 4412/2016.

[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου
Τα συμβαλλοέ μενα μεέ ρη συμφωνουέ ν και συναποδεέ χονται οέ τι οέ λες οι διαφορεέ ς που προκυέ πτουν ηέ
σχετιέζονται με την ερμηνειέα και/ ηέ το κυέ ρος και/ηέ την εφαρμογηέ και/ηέ την εκτεέ λεση της συέ μβασης,
επιλυά ονται οριστικαά αποά διαιτητικοά δικαστηά ριο /οά ργανο το οποιάο διοριάζεται και διεξαά γει τη διαιτησιάα
συά μφωνα με τις διαταά ξεις που εκαά στοτε ισχυά ουν για τις διαιτησιάες του Δημοσιάου. (Καταά παρεάκκλιση
αποά τις διαταά ξεις που ισχυά ουν για τις διαιτησιάες του Δημοσιάου, η αναθεά τουσα αρχηά μπορειά να
καθοριάσει στο σημειάο αυτοά, καταά περιάπτωση, το περιεχοάμενο της διαιτητικηάς ρηάτρας συάμφωνα με τον
επιλεγεέ ντα φορεέ α διαιτησιέας, περιεά χον μεταξυά αάλλων, τους κανοάνες που διεάπουν τον ορισμοά των
διαιτητωάν, τους εφαρμοστεά ους κανοά νες διαιτησιάας, την εά δρα του διαιτητικουά δικαστηριάου (ηά οργαά νου),
τις αμοιβεέ ς των διαιτητωέν (εφοέ σον δεν οριέζονται αποέ τους εφαρμοστεέ ους κανοέ νες διαιτησιέας), τη
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γλωώσσα στην οποιάα θα διεξαχθειά η διαιτησιάα και καά θε αά λλο σχετικοά θεά μα).

Η διεξαγωγηά της διαιτησιάας υποά κειται στον «Κανονισμοά Διαφαά νειας στις δυναά μει Συνθηά κης Διαιτησιάες
Επενδυτωών-Κρατωών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπηής
των Ηνωμεέ νων Εθνωέν για το Διεθνεέ ς Εμπορικοέ Διέκαιο (UNCITRAL), οι διαταάξεις του οποιάου
κατισχυέ ουν των εφαρμοστεέ ων κανοέ νων διαιτησιέας που καθοριέζονται συέ μφωνα με την παρ. 3 του
αά ρθρου 175 ν. 4412/2016,

Της προσφυγηή ς στο διαιτητικοή δικαστηή ριο/ οά ργανο προηγειάται σταά διο συμβιβαστικηά ς επιά λυσης
διαφορωάν. Για τη συμβιβαστικηά επιά λυση της διαφοραά ς συγκροτειάται Συμβουά λιο Επιά λυσης Διαφορωάν
(ΣΕΔ). Η αμοιβηά καάθε μεάλους του ΣΕΔ καθοριάζεται συάμφωνα με το αάρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περιά
αμοιβηά ς διαμεσολαβητηά . Καταά τα λοιπαά εφαρμοάζονται οι παρ. 7 και 8 του αάρθρου 176 ν. 4412/2016
και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εέ γκριση κατασκευηέ ς του δημοπρατουέ μενου εέ ργου, αποφασιέ στηκε με την αριθμ. 204/
29-09-2022 (ΑΔΑ:9Κ6ΦΩΨΧ-Θ7Κ) Αποά φαση της Οικονομικηά ς Επιτροπηά ς του Δηά μου Αστυπαά λαιας.

26.2 Ο Κυέ ριος του Έργου μπορειέ να εγκαταστηέ σει για το εέ ργο αυτοέ Τεχνικοέ Συέ μβουλο. Ο
Αναά δοχος του εά ργου, εά χει την υποχρεά ωση να διευκολυά νει τις δραστηριοά τητες του Τεχνικουά
Συμβουά λου, που πηγαά ζουν αποά τη συμβατικηά σχεά ση της Υπηρεσιά ας με αυτοά ν.

26.3 Οι προσφεά ροντες, με την υποβοληά της προσφοραά ς τους, αποδεά χονται ανεπιφυά λακτα τους
οή ρους της παρουή σας Διακηή ρυξης

26. 4 Η Αναθεά τουσα Αρχηά ενημερωά νει το φυσικοά προά σωπο που υπογραά φει την προσφοραά ως
προσφεέ ρων ηέ ως νοέ μιμος εκπροέ σωπος προσφεέ ροντος, οέ τι η ιέ δια ηή και τριή τοι, κατ’ εντοληή και για
λογαριασμοά της, θα επεξεργαά ζονται προσωπικαά δεδομεά ν α που περιεά χονται στους φακεά λους της
προσφοραά ς και τα αποδεικτικαά μεά σα τα οποιά α υποβαά λλονται σε αυτηά ν, στο πλαιά σιο του παροά ντος
Διαγωνισμουό , για το σκοποό της αξιολοόγησης των προσφορωέ ν και της ενημεέ ρωσης εέ τερων
συμμετεχοά ντων σε αυτοά ν, λαμβαά νοντας καά θε ευά λογο μεά τρο για τη διασφαά λιση του αποά ρρητου και
της ασφαά λειας της επεξεργασιά ας των δεδομεά ν ων και της προστασιά ας τους αποά καά θε μορφηά ς
αθεά μιτη επεξεργασιά α, συά μφωνα με τις διαταά ξεις της κειί μενης νομοθεσιί ας περιί προστασιί ας
προσωπικωέ ν δεδομεέ ν ων.

26. 5 Αν, μεταά αποά την τυχοά ν οριστικοποιά ηση της εά κπτωσης του αναδοά χου, συά μφωνα με τα
ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊ σταμεά νη Αρχηά αποφασιά σει την
ολοκληά ρωση του εά ργου, προσκαλειά τον εποά μενο καταά σειραά μειοδοά τη του παροά ντος διαγωνισμουύ
και του προτειά νει να αναλαά βει αυτοά ς το εά ργο ολοκληά ρωσης της εά κπτωτης εργολαβιά ας, με τους
ιά διους οά ρους και προϋ ποθεά σεις και βαά σει της προσφοραά ς που υπεά βαλε στον διαγωνισμοά . Η
συά μβαση εκτεά λεσης συναά πτεται, εφοά σον εντοά ς δεκαπεά ντε (15) ημερωά ν αποά την κοινοποιί ηση της
προά τασης περιεά λθει στην Προϊ σταμεά νη Αρχηά εά γγραφη και ανεπιφυά λακτη αποδοχηά της. Η αά πρακτη
παά ροδος της προθεσμιά ας θεωρειά ται ως αποά ρριψη της προά τασης. Αν ο ανωτεά ρω μειοδοά της δεν
δεχθειέ την προέ ταση συέ ναψης συέ μβασης, η Προϊ σταμεέ νη Αρχηέ προσκαλειέ τον εποά μενο καταά σειραά
μειοδοά τη, ακολουθωά ντας καταά τα λοιπαά την ιά δια διαδικασιά α. Εφοά σον και αυτοά ς απορριά ψει την
προά ταση, η Προϊ σταμεά νη Αρχηά για την αναά δειξη αναδοάχου στο εά ργο προσφευά γει καταά την κριά ση
της ειή τε στην ανοικτηή δημοπρασιή α ειή τε στη διαδικασιή α με διαπραγμαά τευση, καταά τις οικειά ες
διαταά ξεις
του
ν.
4412/2016.
Η διαδικασιέ α της παρουέ σας δεν εφαρμοέ ζεται μοέ νο στην περιέ π τωση που η Προϊ σταμεέ νη Αρχηέ
κριά νει, οά τι οι παραπαά νω προσφορεά ς δεν ειά ν αι ικανοποιητικεά ς για τον κυά ριο του εά ργου ηά εά χουν
επεέ λθει λοέ γω εφαρμογηέ ς νεέ ων κανονισμωέ ν αλλαγεέ ς στον τροέ πο κατασκευηέ ς του εέ ργου, ενωέ
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μπορειά να εφαρμοά ζεται αναλογικαά και σε περιά π τωση ολοκληά ρωσης του εά ργου, υά στερα αποά
αυτοδιά καιη διαά λυση της συά μβασης κατοά πιν πτωάχευσης του αναδοάχου ηά διαά λυση με υπαιτιοά τητα
του κυριέ ου του εέ ργου καταά τις κειά μενες διαταά ξεις.
26.6 Δεν τιίθενται προήβλεψη για τη συήσταση κατασκευαστικηή ς κοινοπραξιήας στην παρουύσα συύμβαση.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, 23/11/2022

Digitally signed by: NIKOLAOS
KOMINEAS
Date and time: 11/23/2022
12:32:37 PM

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμ.: 204/29-09-2022 (ΑΔΑ:9Κ6ΦΩΨΧ-Θ7Κ) Αποήφαση της Οικονομικηής Επιτροπηής του
Δηά μου Αστυπαά λαιας .
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