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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόόχόυ  κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  

Εκτιμώμενης αξίας  33.870,97 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με: 

α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας

2

ΑΔΑ: Ψ3Ν8Ω9Γ-859





Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.................................................................................................................................................................................. 4
Άρθρό 1:  Κυό ριός τόυ Έργόυ/ Αναθεότόυσα Αρχήό / Στόιχειόα επικόινωνιόας......................................................4
Άρθρό 2:  Έγγραφα τής συό μβασής και τευό χή............................................................................................................... 5
Άρθρό 3: Ηλεκτρόνικήό  υπόβόλήό  φακεόλόυ πρόσφόραό ς............................................................................................7
Άρθρό 4: Διαδικασιόα  ήλεκτρόνικήό ς απόσφραό γισής και αξιόλόόγήσής των πρόσφόρωό ν/ 
Κατακυό ρωσή/  Συό ναψή συό μβασής/ Πρόδικαστικεός πρόσφυγεός/Πρόσωρινήό  δικαστικήό  πρόστασιόα
...................................................................................................................................................................................................... 11
Άρθρό 5:  Έγγραφα τής συό μβασής καταό  τό σταό διό τής εκτεόλεσής – Σειραό  ισχυό ός...................................22
Άρθρό 6: Γλωό σσα διαδικασιόας......................................................................................................................................... 23
Άρθρό 7: Εφαρμόστεόα νόμόθεσιόα.................................................................................................................................. 24
Άρθρό 8: Χρήματόδόό τήσή τόυ Έργόυ, Φόό ρόι, Δασμόιό,  κ.λ.π.- Πλήρωμήό  Αναδόόχόυ.................................27
Άρθρό 9:  Συμπλήό ρωσή – απόσαφήό νισή πλήρόφόριωό ν και δικαιόλόγήτικωό ν............................................28
Άρθρό 10:  Απόό φασή αναό λήψής υπόχρεόωσής - Έγκρισή δεόσμευσής πιόστωσής.........................................28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄............................................................................................................................................................................... 29
Άρθρό 11:  Τιότλός, πρόυϋ πόλόγισμόό ς, τόό πός, περιγραφήό  και όυσιωό δή χαρακτήριστικαό  τόυ εόργόυ....29
Άρθρό 12: Πρόθεσμιόα εκτεόλεσής τόυ εόργόυ.............................................................................................................. 31
Άρθρό 13: Διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής - Όρόι υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν...................................................32
Άρθρό 14: Κριτήό ριό Αναό θεσής......................................................................................................................................... 32
Άρθρό 15: Εγγυό ήσή συμμετόχήό ς..................................................................................................................................... 32
Άρθρό 17:  Εγγυήό σεις καλήό ς εκτεόλεσής και λειτόυργιόας τόυ εόργόυ................................................................35
Άρθρό 17Α: Έκδόσή εγγυήτικωό ν.................................................................................................................................... 37
Άρθρό 18: Ημερόμήνιόα και ωό ρα  λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν-απόσφραό γισής
...................................................................................................................................................................................................... 37
Άρθρό 19: Χρόό νός ισχυό ός πρόσφόρωό ν......................................................................................................................... 38
Άρθρό 20: Δήμόσιόό τήτα/ Δαπαό νες δήμόσιόευσής..................................................................................................... 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄................................................................................................................................................................................ 40
Άρθρό 21: Δικαιόυό μενόι συμμετόχήό ς στή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής..................................................40
Άρθρό 22: Κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς..................................................................................................................... 41
Άρθρό 23: Απόδεικτικαό  μεόσα κριτήριόων πόιότικήό ς επιλόγήό ς.............................................................................47
Άρθρό 24 :  Περιεχόό μενό Φακεόλόυ Πρόσφόραό ς....................................................................................................... 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄............................................................................................................................................................................... 63
Άρθρό 25:  Υπεργόλαβιόα.................................................................................................................................................... 63
Άρθρό 25Α :  Εφαρμόστεόό Διόκαιό- Επιόλυσή Διαφόρωό ν........................................................................................64
Άρθρό 26 :  Διαό φόρες ρυθμιόσεις...................................................................................................................................... 65

3

ΑΔΑ: Ψ3Ν8Ω9Γ-859





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1. Αναθεότόυσα αρχήό : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Αριθμόό ς Φόρόλόγικόυό  Μήτρωό όυ (Α.Φ.Μ.): 997921832

Κωδικόό ς ήλεκτρόνικήό ς τιμόλόόγήσής …………………………………..

Οδόό ς : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

Ταχ.Κωδ. : 511 00

Τήλ. : 2462353432

Γενικήό  Διευό θυνσή  στό
Διαδιόκτυό (URL)                  

http://www.dimosgrevenon.gr

E-Mail : dtydimoygrevenon@gmail.com

Πλήρόφόριόες: : Ν. Μπαλόδήό μός

1.2. Εργόδόό τής ήό  Κυό ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.3. Φόρεόας κατασκευήό ς τόυ εόργόυ: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.4. Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Η  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.5. Διευθυό νόυσα ήό  Επιβλεόπόυσα Υπήρεσιόα: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.6. Αρμόό διό Τεχνικόό  Συμβόυό λιό : Συμβόυό λιό Δήμόσιόων Έργων Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  μεταστεγασθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας  συό ναψής  ήό
εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωό σόυν αό μεσα τα νεόα τόυς στόιχειόα στόυς πρόσφεόρόντες ήό
στόν αναό δόχό.

Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  ήό /και  τα  απόφαινόό μενα  όό ργανα  τόυ  Φόρεόα  Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν,  συγχωνευτόυό ν  ήό  με  όπόιόνδήό πότε  τρόό πό  μεταβλήθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής
διαδικασιόας   συό ναψής  ήό  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  υπόχρεόυό νται  να  δήλωό σόυν  αό μεσα,   στόυς
πρόσφεόρόντες ήό  στόν αναό δόχό τα στόιχειόα  των υπήρεσιωό ν  ήό  απόφαινόό μενων όργαό νων,  τα όπόιόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόυό ν  καθόλικόό  διαό δόχό  των  εν  λόόγω  όργαό νων  πόυ  υπεισεόρχόνται  στα
δικαιωό ματα και υπόχρεωό σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

 2.1. Τα εόγγραφα τής συό μβασής καταό  τήν εόννόια τής περιπτ.  14 τής παρ.  1 τόυ αό ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα ήλεκτρόνικόό  διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόυθα  :

α) ή παρόυό σα διακήό ρυξή,
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β) τό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ)
γ)τό  εόντυπό  όικόνόμικήό ς  πρόσφόραό ς,  όό πως  παραό γεται  απόό  τήν  ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ
υπόσυστήό ματός,
δ) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής, 
ε) τό τιμόλόόγιό δήμόπραό τήσής, 
στ) ή ειδικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων,
ζ) ή τεχνικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων 
ή) τό τευό χός συμπλήρωματικωό ν τεχνικωό ν πρόδιαγραφωό ν,
θ) τό τευό χός τεχνικήό ς περιγραφήό ς,
ι) ή τεχνικήό  μελεότή,
ια)τυχόό ν συμπλήρωματικεός πλήρόφόριόες και διευκρινιόσεις πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό  τήν αναθεότόυσα
αρχήό   επιό όό λων των ανωτεόρω

2.2 Πρόσφεόρεται  ελευό θερή,  πλήό ρής,  αό μεσή  και  δωρεαό ν  ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή  στα εόγγραφα  τής
συό μβασής  στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www.promitheus.gov.gr.  Στήν  ιστόσελιόδα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  www.dimosgrevenon.gr
αναρταό ται  σχετικήό  ενήμεόρωσή  με αναφόραό  στόν  συστήμικόό  αριθμόό  διαγωνισμόυό  και  διασυό νδεσή
στόν ανωτεόρω ψήφιακόό  χωό ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Καό θε  ειόδόυς  επικόινωνιόα  και  ανταλλαγήό  πλήρόφόριωό ν  πραγματόπόιειόται  μεόσω  τής  διαδικτυακήό ς
πυό λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

2.3 Εφόό σόν εόχόυν ζήτήθειό εγκαιόρως, ήό τόι εόως τήν  06-12-2022  ή αναθεότόυσα αρχήό  παρεόχει σε όό λόυς
τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  συμμετεόχόυν  στή  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής  συμπλήρωματικεός
πλήρόφόριόες σχετικαό  με τα εόγγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στις  09/12/2021.

Απαντήό σεις  σε  τυχόό ν  διευκρινιόσεις  πόυ  ζήτήθόυό ν,  αναρτωό νται  στόν  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό  τόυ  διαγωνισμόυό  στήν  πρόαναφερόό μενή  πυό λή  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   τόυ
ΕΣΗΔΗΣ  –  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζιό  με  τα  υπόό λόιπα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  πρός  ενήμεόρωσή  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων, όι όπόιόόι ειόναι υπόχρεωμεόνόι να ενήμερωό νόνται με δικήό  τόυς
ευθυό νή μεόσα απόό  τόν υπόό ψή ήλεκτρόνικόό  χωό ρό.

Η αναθεότόυσα αρχήό  παρατειόνει  τήν  πρόθεσμιόα  παραλαβήό ς  των πρόσφόρωό ν,  όυό τως ωό στε  όό λόι  όι
ενδιαφερόό μενόι  όικόνόμικόιό  φόρειός  να  μπόρόυό ν  να  λαό βόυν  γνωό σή  όό λων  των  αναγκαιόων
πλήρόφόριωό ν για τήν καταό ρτισή των πρόσφόρωό ν στις ακόό λόυθες περιπτωό σεις:

α) όό ταν,  για  όπόιόνδήό πότε  λόόγό,  πρόό σθετες  πλήρόφόριόες,  αν  και  ζήτήό θήκαν απόό  τόν  όικόνόμικόό
φόρεόα εόγκαιρα, δεν εόχόυν παρασχεθειό τό αργόό τερό τεόσσερις (4) ήμεόρες πριν απόό  τήν πρόθεσμιόα πόυ
όριόζεται για τήν παραλαβήό  των πρόσφόρωό ν, 

β) όό ταν τα εόγγραφα τής συό μβασής υφιόστανται σήμαντικεός αλλαγεός. 

Η διαό ρκεια τής παραό τασής θα ειόναι αναό λόγή με τή σπόυδαιόό τήτα των πλήρόφόριωό ν πόυ ζήτήό θήκαν ήό
των αλλαγωό ν.

Όταν  όι  πρόό σθετες  πλήρόφόριόες  δεν  εόχόυν  ζήτήθειό  εόγκαιρα  ήό  δεν  εόχόυν  σήμασιόα  για  τήν
πρόετόιμασιόα  καταό λλήλων  πρόσφόρωό ν,  ή  παραό τασή  τής  πρόθεσμιόας  εναπόό κειται  στή  διακριτικήό
ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

2.4 Τρόπόπόιόήσή των όό ρων τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας (πχ αλλαγήό /μεταό θεσή τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  καθωό ς και σήμαντικεός αλλαγεός των εγγραό φων τής συό μβασής,
συό μφωνα με τήν πρόήγόυό μενή παραό γραφό), δήμόσιευό όνται στό ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
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Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεσμευό όνται όό τι:

α) τήρόυό ν και θα εξακόλόυθήό σόυν να τήρόυό ν καταό  τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν,
τις υπόχρεωό σεις τόυς πόυ απόρρεόόυν απόό  τις διαταό ξεις τής περιβαλλόντικήό ς, κόινωνικόασφαλιστικήό ς
και εργατικήό ς νόμόθεσιόας, πόυ εόχόυν θεσπιστειό με τό διόκαιό τής Ένωσής, τό εθνικόό  διόκαιό, συλλόγικεός
συμβαό σεις  ήό  διεθνειός  διαταό ξεις  περιβαλλόντικόυό ,  κόινωνικόυό  και  εργατικόυό  δικαιόόυ,  όι  όπόιόες
απαριθμόυό νται στό Παραό ρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήό ρήσή των εν λόό γω
υπόχρεωό σεων ελεόγχεται και βεβαιωό νεται απόό  τα όό ργανα πόυ επιβλεόπόυν τήν εκτεόλεσή των δήμόσιόων
συμβαό σεων  και  τις  αρμόό διες  δήμόό σιες  αρχεός  και  υπήρεσιόες  πόυ  ενεργόυό ν  εντόό ς  των  όριόων  τής
ευθυό νής και τής αρμόδιόό τήταό ς τόυς,

β) δεν  θα ενεργήό σόυν αθεόμιτα,  παραό νόμα ήό  καταχρήστικαό  καθ΄  όό λή  τή διαό ρκεια τής  διαδικασιόας
αναό θεσής, αλλαό  και καταό  τό σταό διό εκτεόλεσής τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν και

γ) λαμβαό νόυν τα καταό λλήλα μεότρα για να διαφυλαό ξόυν τήν εμπιστευτικόό τήτα των πλήρόφόριωό ν πόυ
εόχόυν χαρακτήρισθειό ως τεότόιες απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι πρόσφόρεός  υπόβαό λλόνται απόό  τόυς ενδιαφερόμεόνόυς ήλεκτρόνικαό , μεόσω τής διαδικτυακήό ς
πυό λής www  .  promitheus  .  gov  .  gr   τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μεόχρι τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα και ωό ρα πόυ όριόζεται
στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας  διακήό ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικόό  φαό κελό τόυ υπόσυστήό ματός  «ΕΣΗΔΗΣ-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγραό φόνται, τόυλαό χιστόν,  με πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό , ή όπόιόα
υπόστήριόζεται  απόό  αναγνωρισμεόνό  (εγκεκριμεόνό)  πιστόπόιήτικόό ,  συό μφωνα με  τήν παρ.  2  τόυ
αό ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016.  

Για τή συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα όι ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό  φόρειός ακόλόυθόυό ν  τή
διαδικασιόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εόως 1.4 τής Κόινήό ς Υπόυργικήό ς Απόό φασής «Ρυθμιόσεις
τεχνικωό ν ζήτήμαό των πόυ αφόρόυό ν  στήν αναό θεσή των Δήμόσιόων Συμβαό σεων εόργων,  μελετωό ν,  και
παρόχήό ς  τεχνικωό ν  και  λόιπωό ν  συναφωό ν  επιστήμόνικωό ν  υπήρεσιωό ν   με  χρήό σή  των  επιμεόρόυς
εργαλειόων  και  διαδικασιωό ν   τόυ  Εθνικόυό  Συστήό ματός  Ηλεκτρόνικωό ν  Δήμόσιόων  Συμβαό σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξήό ς «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η  εόνωσή  όικόνόμικωό ν  φόρεόων  υπόβαό λλει  κόινήό  πρόσφόραό ,  ή  όπόιόα  υπόχρεωτικαό  υπόγραό φεται,
συό μφωνα με τα ανωτεόρω, ειότε απόό  όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ απότελόυό ν τήν εόνωσή, ειότε
απόό  εκπρόό σωπόό  τόυς, νόμιόμως εξόυσιόδότήμεόνό. Στήν πρόσφόραό ,  πρόσδιόριόζεται ή εόκτασή και τό
ειόδός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεόλόυς τής εόνωσής, συμπεριλαμβανόμεόνής τής κατανόμήό ς αμόιβήό ς
μεταξυό  τόυς,  καθωό ς και ό εκπρόό σωπός/συντόνιστήό ς αυτήό ς. Η εν λόόγω δήό λωσή περιλαμβαό νεται ειότε
στό ΕΕΕΣ (Μεόρός ΙΙ. Ενόό τήτα Α) ειότε στή συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή πόυ δυό ναται να υπόβαό λλόυν
τα μεόλή τής εόνωσής.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικόό  φαό κελό πρόσφόραό ς περιεόχόνται:

(α) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς».

(β) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ».

3.3 Απόό  τόν πρόσφεόρόντα σήμαιόνόνται, με χρήό σή τόυ σχετικόυό  πεδιόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό  τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς,  τα στόιχειόα  εκειόνα πόυ εόχόυν εμπιστευτικόό  χαρακτήό ρα,  συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016. 
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Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεόρων υπόβαό λει στόν όικειόό (υπό)φαό κελό σχετικήό  αιτιόλόό γήσή με τή
μόρφήό  ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνόυ αρχειόόυ pdf, αναφεόρόντας ρήταό  όό λες τις σχετικεός διαταό ξεις νόό μόυ ήό
διόικήτικεός  πραό ξεις  πόυ  επιβαό λλόυν  τήν  εμπιστευτικόό τήτα  τής  συγκεκριμεόνής  πλήρόφόριόας,  ως
συνήμμεόνό τής ήλεκτρόνικήό ς τόυ πρόσφόραό ς.  Δεν χαρακτήριόζόνται ως εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες
σχετικαό  με τις τιμεός μόναό δός, τις πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες και τήν όικόνόμικήό  πρόσφόραό .  

3.4 Στήν  περιόπτωσή  τής  υπόβόλήό ς  στόιχειόων  με  χρήό σή  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων
ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  (π.χ.  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  με  μόρφήό  ZIP),  εκειόνα  τα  όπόιόα  επιθυμειό  ό
πρόσφεόρων να χαρακτήριόσει ως εμπιστευτικαό , συό μφωνα με τα ανωτεόρω αναφερόό μενα, θα πρεόπει να
τα υπόβαό λλει  ως χωρισταό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα  με  μόρφήό  Portable  Document  Format  (PDF)  ήό  ως
χωριστόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  πόυ  να
περιλαμβαό νει αυταό .

3.5 Ο  χρήό στής  –  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόβαό λλει  τόυς  ανωτεόρω  (υπό)φακεόλόυς  μεόσω  τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περιγραό φεται κατωτεόρω:

α) Τα  στόιχειόα  και  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στόν  (υπό)φαό κελό  με  τήν  εόνδειξή
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  ειόναι τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται απόό
τόν όικόνόμικόό  φόρεόα ήλεκτρόνικαό  σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF) και γιόνόνται
απόδεκταό , αναό  περιόπτωσή, συό μφωνα με τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας.

β) Τό αργόό τερό πριν απόό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα απόσφραό γισής των πρόσφόρωό ν πόυ όριόζεται στό
αό ρθρό 18 τής παρόυό σας, πρόσκόμιόζόνται στήν Αναθεότόυσα Αρχήό ,  με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα
όι πρωτόό τυπες εγγυήό σεις συμμετόχήό ς,  πλήν των εγγυήό σεων πόυ εκδιόδόνται ήλεκτρόνικαό ,  αό λλως ή
πρόσφόραό  απόρριόπτεται ως απαραό δεκτή.

Οι ανωτεόρω πρωτόό τυπες εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς πρόσκόμιόζόνται σε κλειστόό  φαό κελό, στόν
όπόιόό  αναγραό φεται  τόυλαό χιστόν  ό  απόστόλεόας,  τα  στόιχειόα  τόυ  παρόό ντός  διαγωνισμόυό  και  ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό .

Η πρόσκόό μισή των πρωτόό τυπων εγγυήό σεων συμμετόχήό ς πραγματόπόιειόται ειότε με καταό θεσή τόυ ως
αό νω  φακεόλόυ  στήν  υπήρεσιόα  πρωτόκόό λλόυ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ειότε  με  τήν  απόστόλήό  τόυ
ταχυδρόμικωό ς,  επιό  απόδειόξει.  Τό βαό ρός απόό δειξής τής εόγκαιρής πρόσκόό μισής  φεόρει  ό  όικόνόμικόό ς
φόρεόας.  Τό  εμπρόό θεσμό  απόδεικνυό εται  με  τόν  αριθμόό  πρωτόκόό λλόυ  ειότε  με  τήν  επιόκλήσή  τόυ
σχετικόυό  απόδεικτικόυό  απόστόλήό ς, αναό  περιόπτωσή.

Στήν περιόπτωσή πόυ  επιλεγειό  ή απόστόλήό  τόυ φακεόλόυ τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς ταχυδρόμικωό ς, ό
όικόνόμικόό ς φόρεόας αναρταό , εφόό σόν δεν διαθεότει αριθμόό  εόγκαιρής εισαγωγήό ς τόυ φακεόλόυ τόυ στό
πρωτόό κόλλό τής αναθεότόυσας αρχήό ς, τό αργόό τερό εόως τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα απόσφραό γισής των
πρόσφόρωό ν,  μεόσω  τής  λειτόυργιόας  «επικόινωνιόα»,  τα  σχετικόό  απόδεικτικόό  στόιχειόό  πρόσκόό μισής
(απόδεικτικόό  καταό θεσής σε υπήρεσιόες ταχυδρόμειόόυ - ταχυμεταφόρωό ν),  πρόκειμεόνόυ να ενήμερωό σει
τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  περιό  τής  τήό ρήσής  τής  υπόχρεόωσήό ς  τόυ  σχετικαό  με  τήν  (εμπρόό θεσμή)
πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς τόυ στόν παρόό ντα διαγωνισμόό .

γ) Οι πρόσφεόρόντες συνταό σσόυν τήν όικόνόμικήό  τόυς πρόσφόραό , συμπλήρωό νόντας τήν αντιόστόιχή
ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα τόυ υπόσυστήό ματός. 

δ) Oι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  πρόβαιόνόυν,  μεόσω  των  λειτόυργιωό ν  τόυ  υπόσυστήό ματός,  σε
εκτυό πωσή  ελεόγχόυ  όμαλόό τήτας  των  επιμεόρόυς  πόσόστωό ν  εόκπτωσής,  αναό  όμαό δα  εργασιωό ν,  στήν
περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς με επιμεόρόυς πόσόσταό  εόκπτωσής, κατ’ εφαρμόγήό  τής παρ. 2α τόυ
αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 

ε) Στή  συνεόχεια,  όι  πρόσφεόρόντες  παραό γόυν  απόό  τό  υπόσυό στήμα  τα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
[«εκτυπωό σεις»  των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς  και τής Οικόνόμικήό ς  Πρόσφόραό ς  τόυς σε μόρφήό
αρχειόόυ  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχειόα  αυταό  γιόνόνται  απόδεκταό ,  εφόό σόν  φεόρόυν,
τόυλαό χιστόν  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό ,  ή  όπόιόα  υπόστήριόζεται  απόό  αναγνωρισμεόνό
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(εγκεκριμεόνό)  πιστόπόιήτικόό  και  επισυναό πτόνται  στόυς  αντιόστόιχόυς  (υπό)φακεόλόυς  τής
πρόσφόραό ς.  Καταό  τή  συστήμικήό  υπόβόλήό  τής  πρόσφόραό ς  τό  υπόσυό στήμα  πραγματόπόιειό
αυτόματόπόιήμεόνόυς  ελεόγχόυς  επιβεβαιόωσής  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  σε  σχεόσή  με  τα
παραχθεόντα ήλεκτρόνικαό  αρχειόα (Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς και Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ) και εφόό σόν
όι εόλεγχόι  αυτόιό   απόβόυό ν  επιτυχειός  ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται   στό υπόσυό στήμα.  Διαφόρετικαό ,  ή
πρόσφόραό  δεν υπόβαό λλεται και τό υπόσυό στήμα ενήμερωό νει τόυς πρόσφεόρόντες με σχετικόό  μήό νυμα
σφαό λματός στή διεπαφήό  τόυ χρήό στή των πρόσφερόό ντων, πρόκειμεόνόυ όι τελευταιόόι να πρόβόυό ν στις
σχετικεός ενεόργειες διόό ρθωσής.

στ) Εφόό σόν όι όικόνόμικόιό  όό ρόι δεν εόχόυν απότυπωθειό  στό συό νόλόό  τόυς στις ειδικεός ήλεκτρόνικεός
φόό ρμες  τόυ  υπόσυστήό ματός,  όι  πρόσφεόρόντες  επισυναό πτόυν  τα  σχετικαό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα,
συό μφωνα με  τα ανωτεόρω, στήν περιόπτωσή ε.

ζ) Απόό  τό υπόσυό στήμα εκδιόδεται ήλεκτρόνικήό  απόό δειξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόιόα απόστεόλλεται
στόν όικόνόμικόό  φόρεόα με μήό νυμα ήλεκτρόνικόυό  ταχυδρόμειόόυ.

Στις περιπτωό σεις πόυ με τήν πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται δήμόό σια ήό /και ιδιωτικαό  εόγγραφα, ειότε εόχόυν
παραχθειό  απόό  τόν ιόδιό τόν πρόσφεόρόντα ειότε απόό  τριότόυς, αυταό  γιόνόνται απόδεκταό , αναό  περιόπτωσή,
συό μφωνα με  τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας 

η) Έως  τήν  ήμεόρα  και  ωό ρα  απόσφραό γισής  των  πρόσφόρωό ν  πρόσκόμιόζόνται,  με  ευθυό νή  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  στήν αναθεότόυσα αρχήό ,  σε εόντυπή μόρφήό  και σε κλειστόό  φαό κελό, στόν όπόιόό
αναγραό φεται ό απόστόλεόας και ως παραλήό πτής ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  τόυ παρόό ντός διαγωνισμόυό ,
τυχόό ν  στόιχειόα  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  τόυ,  ήό τόι  των  υπόφακεόλων  «Δικαιόλόγήτικαό
Συμμετόχήό ς» και «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό », τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε πρωτόό τυπα ήό
ακριβήό  αντιόγραφα.

Τεότόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  ενδεικτικαό  ειόναι :

i)  ή  πρωτόό τυπή  εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς,  πλήν  των  περιπτωό σεων  πόυ  αυτήό  εκδιόδεται
ήλεκτρόνικαό ,  αό λλως  ή  πρόσφόραό  απόρριόπτεται  ως  απαραό δεκτή,  συό μφωνα  με  τα  ειδικόό τερα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1. γ) τής παρόυό σας,

ii)  αυταό  πόυ δεν  υπαό γόνται  στις  διαταό ξεις  τόυ αό ρθρόυ  11 παρ.  2  τόυ ν.  2690/1999,  (ενδεικτικαό
συμβόλαιόγραφικεός εόνόρκες βεβαιωό σεις ήό  λόιπαό  συμβόλαιόγραφικαό  εόγγραφα),

iii) ιδιωτικαό  εόγγραφα τα όπόιόα δεν  εόχόυν επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό ήό  δεν φεόρόυν θεωό ρήσή απόό
υπήρεσιόες  και  φόρειός  τής  περιόπτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ήό  δεν
συνόδευό όνται απόό  υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό  τόυς, καθωό ς και

iv)  αλλόδαπαό  δήμόό σια  εόντυπα  εόγγραφα  πόυ  φεόρόυν  τήν  επισήμειόωσή  τής  Χαό γής  (Apostille),  ήό
πρόξενικήό  θεωό ρήσή και δεν εόχόυν επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό. 

Σε περιόπτωσή μή υπόβόλήό ς ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  πόυ
υπόβαό λλόνται  σε  εόντυπή  μόρφήό ,  πλήν  τής  πρωτόό τυπής  εγγυό ήσής  συμμετόχήό ς,  δυό ναται  να
συμπλήρωό νόνται και να υπόβαό λλόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς

Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  ζήτήό σόυν  τήν  απόό συρσή  υπόβλήθειόσας  πρόσφόραό ς,  πριν  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, με εόγγραφό αιότήμα τόυς πρός τήν αναθεότόυσα
αρχήό , σε μόρφήό  ήλεκτρόνικόυό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF) πόυ υπόβαό λλεται συό μφωνα
με  τις  περ.  ii)  ήό  iv)   τής  παρ.  β  τόυ  αό ρθρόυ  4.2.  τής  παρόυό σας,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας
«Επικόινωνιόα»  τόυ  υπόσυστήό ματός.  Πιστόπόιήμεόνός  χρήό στής  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  χωριός  να
απαιτειόται  απόό φασή  τής  τελευταιόας,  πρόβαιόνει  στήν  απόό ρριψή  τής  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς
πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα πριν τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πιν, ό
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όικόνόμικόό ς  φόρεόας  δυό ναται  να  υπόβαό λει  εκ  νεόόυ  πρόσφόραό  μεόσω  τόυ  υπόσυστήό ματός  εόως  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς  των πρόσφόρωό ν.

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) Μεταό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  όό πως  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας, και πριν απόό  τήν ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή, πιστόπόιήμεόνός χρήό στής τής Αναθεότόυσας
Αρχήό ς  μεταβιβαό ζει τήν αρμόδιόό τήτα διαχειόρισής τόυ ήλεκτρόνικόυό  διαγωνισμόυό  σε πιστόπόιήμεόνό
χρήό στή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό .

β) Η  αναθεότόυσα  αρχήό  διαβιβαό ζει  στόν  Πρόό εδρό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  τόυς  κλειστόυό ς
φακεόλόυς  με  τις  πρωτόό τυπες  εγγυήό σεις  συμμετόχήό ς,  πόυ  εόχόυν  πρόσκόμιστειό,  πριν  απόό  τήν
ήμερόμήνιόα  και  ωό ρα  απόσφραό γισής  των  πρόσφόρωό ν  πόυ  όριόζεται,  όμόιόως,  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας.

Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  καταό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα πόυ όριόζεται στό αό ρθρό 18, πρόβαιόνει σε
ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή  τόυ  υπόφακεόλόυ  «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  και  τόυ  υπόφακεόλόυ
“Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ”,  χωριός  να  παρεόχει  στόυς  πρόσφεόρόντες  πρόό σβασή  στα  υπόβλήθεόντα
δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς ήό  στις υπόβλήθειόσες όικόνόμικεός πρόσφόρεός.

γ) Μεταό  τήν ως αό νω απόσφραό γισή, και πριν απόό  τήν εόκδόσή όπόιασδήό πότε απόό φασής σχετικαό  με τήν
αξιόλόόγήσή  των  πρόσφόρωό ν  τής  παρόυό σας,  ή  Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  πρόβαιόνει  στις  ακόό λόυθες
ενεόργειες:

(i) αναρταό  στόν ήλεκτρόνικόό  χωό ρό «Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό », τόν σχετικόό  καταό λόγό
πρόσφερόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα, με δικαιόωμα πρόό σβασής μόό νόν στόυς
πρόσφεόρόντες, 

ii)  ελεόγχει  εαό ν  πρόσκόμιόστήκαν  όι  απαιτόυό μενες  πρωτόό τυπες  εγγυήτικεός  επιστόλεός  συμμετόχήό ς
συό μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ αό ρθρόυ 3 τής παρόυό σας.  Η πρόσφόραό  όικόνόμικόυό  φόρεόα πόυ
παρεόλειψε ειότε  να πρόσκόμιόσει  τήν απαιτόυό μενή πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς,  σε  περιόπτωσή
υπόβόλήό ς εόγχαρτής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, ειότε να υπόβαό λει τήν απαιτόυό μενή εγγυό ήσή ήλεκτρόνικήό ς
εόκδόσής στόν όικειόό ήλεκτρόνικόό  (υπόό )-φαό κελό μεόχρι τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των
πρόσφόρωό ν, απόρριόπτεται ως απαραό δεκτή, μεταό  απόό  γνωό μή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό ,  ή όπόιόα
συνταό σσει  πρακτικόό ,  στό  όπόιόό  περιλαμβαό νόνται  τα  απότελεόσματα  τόυ  ανωτεόρω  ελεόγχόυ  και
υπόβαό λλει  στήν  αναθεότόυσα  αρχήό  τό  σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό,  ως  “εσωτερικόό ”,  μεόσω  τής
λειτόυργιόας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εόγκρισή για τή λήό ψή απόό φασής απόό ρριψής τής
πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016. 

Μεταό  τήν εόκδόσή τής απόό φασής εόγκρισής τόυ ανωτεόρω πρακτικόυό  για τήν απόό ρριψή τής πρόσφόραό ς,
ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή σε όό λόυς τόυς πρόσφεόρόντες.

Η  απόό φασή  απόό ρριψής  τής  πρόσφόραό ς  εκδιόδεται  πριν  απόό  τήν  εόκδόσή  όπόιασδήό πότε  αό λλής
απόό φασής σχετικαό  με τήν αξιόλόόγήσή των πρόσφόρωό ν τής παρόυό σας διαδικασιόας.

iii)  Στή  συνεόχεια  διαβιβαό ζει  τόν  σχετικόό  καταό λόγό  πρόσφερόό ντων,  καταό  σειραό  μειόδόσιόας,  στήν
αναθεότόυσα  αρχήό  και  στόυς  πρόσφεόρόντες,  πρόκειμεόνόυ  να  λαό βόυν  γνωό σή  και  αναρταό  στόν
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό  «Συνήμμεόνα  Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό »,  τόν  ως  αό νω  καταό λόγό,  με  δικαιόωμα
πρόό σβασής μόό νό στόυς πρόσφεόρόντες.
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δ) Ακόλόυό θως, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  πρόβαιόνει, καταό  σειραό  μειόδόσιόας,σε εόλεγχό τής όλόόγραφής
και αριθμήτικήό ς αναγραφήό ς των επιμεόρόυς πόσόστωό ν εόκπτωσής και τής όμαλήό ς μεταξυό  τόυς σχεόσής,
βαό σει τής παραγωγήό ς σχετικόυό  ψήφιακόυό  αρχειόόυ, μεόσα απόό  τό υπόσυό στήμα. 

Για τήν εφαρμόγήό  τόυ ελεόγχόυ όμαλόό τήτας, χρήσιμόπόιειόται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  ή μεόσή
εόκπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικεός πρόσφόρεός, μεταό  τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωό σεις, καταχωριόζόνται, καταό  τή
σειραό  μειόδόσιόας, στό πρακτικόό  τής επιτρόπήό ς. 

στ) Στή συνεόχεια, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , τήν ιόδια ήμεόρα, ελεόγχει τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας, καταό  τή σειραό  τής μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό  τόν πρωό τό μειόδόό τή.
Αν ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ αυτόυό  δεν ειόναι δυνατήό  τήν ιόδια μεόρα, λόόγω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό  των
πρόσφόρωό ν, ελεόγχόνται τόυλαό χιστόν όι δεόκα (10) πρωό τες καταό  σειραό  μειόδόσιόας. Στήν περιόπτωσή
αυτήό   ή διαδικασιόα συνεχιόζεται τις επόό μενες εργαό σιμες ήμεόρες.

ζ) Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , παραό λλήλα με τις ως αό νω ενεόργειες, επικόινωνειό  με τόυς εκδόό τες πόυ
αναγραό φόνται στις υπόβλήθειόσες εγγυήτικεός επιστόλεός, πρόκειμεόνόυ να διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό
τόυς.  Αν  διαπιστωθειό  πλαστόό τήτα  εγγυήτικήό ς  επιστόλήό ς,  ό  υπόψήό φιός  απόκλειόεται  απόό  τόν
διαγωνισμόό , υπόβαό λλεται μήνυτήό ρια αναφόραό  στόν αρμόό διό εισαγγελεόα. 

η) Η  περιγραφόό μενή  διαδικασιόα  καταχωρειόται  στό  πρακτικόό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  ήό  σε
παραό ρτήμαό  τόυ, πόυ υπόγραό φεται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλή τής.

Ως ασυνήό θιστα χαμήλεός πρόσφόρεός, τεκμαιόρόνται όικόνόμικεός πρόσφόρεός πόυ εμφανιόζόυν απόό κλισή
μεγαλυό τερή των δεόκα (10) πόσόστιαιόων μόναό δων απόό  τόν μεόσό όό ρό τόυ συνόό λόυ των εκπτωό σεων
των παραδεκτωό ν πρόσφόρωό ν πόυ υπόβλήό θήκαν. 

Η αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται να κριόνει όό τι συνιστόυό ν ασυνήό θιστα χαμήλεός πρόσφόρεός και πρόσφόρεός 
με μικρόό τερή ήό  καθόό λόυ απόό κλισή απόό  τό ως αό νω όό ριό.

Στις  παραπαό νω  περιπτωό σεις,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  απαιτειό  απόό  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός  να
εξήγήό σόυν  τήν  τιμήό  ήό  τό  κόό στός  πόυ  πρότειόνόυν  στήν  πρόσφόραό  τόυς,  εντόό ς  απόκλειστικήό ς
πρόθεσμιόας  ειόκόσι  (20)  ήμερωό ν  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  σχετικήό ς  πρόό σκλήσής,  ή  όπόιόα
απόστεόλλεται μεόσω τής λειτόυργιόας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός. 

Αν όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν ανταπόκριθειό  στή σχετικήό  πρόό σκλήσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς εντόό ς τής
αό νω πρόθεσμιόας και δεν υπόβαό λλει εξήγήό σεις,  ή πρόσφόραό  τόυ απόρριόπτεται ως μή κανόνικήό  και
καταπιόπτει  υπεόρ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ή  εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς.  Αν  όι  εξήγήό σεις  δεν
γιόνόυν  απόδεκτεός,  ή  πρόσφόραό  απόρριόπτεται,  ωστόό σό  δεν  καταπιόπτει  ή  εγγυήτικήό  επιστόλήό
συμμετόχήό ς.

Οι  παρεχόό μενες  εξήγήό σεις  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  όι  όπόιόες  υπόβαό λλόνται,  όμόιόως,  μεόσω  τής
λειτόυργιόας « Επικόινωνιόα», ιδιόως ως πρός τόν πρόσδιόρισμόό  όικόνόμικωό ν μεγεθωό ν, με τις όπόιόες ό
πρόσφεόρων  διαμόό ρφωσε  τήν  πρόσφόραό  τόυ,  απότελόυό ν  δεσμευτικεός  συμφωνιόες  και  τμήό μα  τής
συό μβασής αναό θεσής πόυ δεν μπόρόυό ν να μεταβλήθόυό ν καθ’ όό λή τή διαό ρκεια εκτεόλεσής τής συό μβασής.

Καταό  τα λόιπαό  εφαρμόό ζόνται τα αναλυτικαό  αναφερόό μενα στα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016

Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  όλόκλήρωό νει τή συό νταξή τόυ σχετικόυό  πρακτικόυό  με τό απότεόλεσμα τής
διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισήγειόται τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μειόδόό τή (ήό  τή ματαιόωσή τής
διαδικασιόας), και υπόβαό λλει στήν αναθεότόυσα αρχήό  τό σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό, ως “εσωτερικόό ”,
πρός  εόγκρισή, μεταβιβαό ζόντας  παραό λλήλα  ξαναό  τήν  αρμόδιόό τήτα  διαχειόρισής  τόυ  ήλεκτρόνικόυό
διαγωνισμόυό  στόν αρμόό διό πιστόπόιήμεόνό χρήό στή τής αναθεότόυσας αρχήό ς. 

Η απόδόχήό  ήό  απόό ρριψή των εξήγήό σεων των όικόνόμικωό ν φόρεόων, κατόό πιν γνωό μής τής Επιτρόπήό ς
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Διαγωνισμόυό ,  ή  όπόιόα  περιλαμβαό νεται  στό ως αό νω πρακτικόό ,  ενσωματωό νεται  στήν απόό φασή τής
επόό μενής περιόπτωσής (θ). Για τήν εξεότασή των εξήγήό σεων δυό ναται να συγκρότόυό νται και εόκτακτες
επιτρόπεός ήό  όμαό δες εργασιόας, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 221 ν. 4412/2016.

θ) Στή συνεόχεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή εόγκρισής τόυ πρακτικόυό  σε όό λόυς τόυς
πρόσφεόρόντες,  εκτόό ς  απόό  εκειόνόυς,  όπόιόόι  απόκλειόστήκαν  όριστικαό ,  λόόγω  μή  υπόβόλήό ς  ήό
πρόσκόό μισής τής πρωτόό τυπής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή (γ) τής παρόυό σας
παραγραό φόυ  4.1  και  παρεόχει  πρόό σβασή  στα  υπόβλήθεόντα  δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς  και  στις
όικόνόμικεός πρόσφόρεός των λόιπωό ν πρόσφερόό ντων. Καταό  τής απόό φασής αυτήό ς χωρειό πρόδικαστικήό
πρόσφυγήό , καταό  τα όριζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.

ι) Επισήμαιόνεται, τεόλός, όό τι, σε περιόπτωσή πόυ όι πρόσφόρεός εόχόυν τήν ιόδια ακριβωό ς τιμήό  (ισόό τιμες),
ή αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόγει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ υπεόβαλαν  ισόό τιμες  πρόσφόρεός.  Η  κλήό ρωσή γιόνεται  ενωό πιόν  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  και
παρόυσιόα των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπεόβαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεός, σε ήμεόρα και ωό ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθειό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός.

Τα απότελεόσματα τής ως αό νω κλήό ρωσής ενσωματωό νόνται, όμόιόως, στήν απόό φασή τής πρόήγόυό μενής
περιόπτωσής (θ).

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

α) Μεταό  απόό  τήν  αξιόλόόγήσή  των  πρόσφόρωό ν,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  πρόσκαλειό,  στό  πλαιόσιό  τής
παρόυό σας  ήλεκτρόνικήό ς  διαδικασιόας  συό ναψής  συό μβασής  και  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής
«Επικόινωνιόας», τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό να υπόβαό λει εντόό ς πρόθεσμιόας δεόκα (10) ήμερωό ν απόό  τήν
κόινόπόιόήσή  τής  σχετικήό ς  εόγγραφής  ειδόπόιόήσής  σε  αυτόό ν τα  πρόβλεπόό μενα,  στό  αό ρθρό  23  τής
παρόυό σας, απόδεικτικαό  μεόσα (δικαιόλόγήτικαό  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ) και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
νόμιμόπόιόήσής. Ο πρόσωρινόό ς αναό δόχός δυό ναται να υπόβαό λει, εντόό ς τής ως αό νω πρόθεσμιόας, αιότήμα,
πρός τήν αναθεότόυσα αρχήό , για παραό τασήό  τής, συνόδευόό μενό απόό  απόδεικτικαό  εόγγραφα περιό αιότήσής
χόρήό γήσής  δικαιόλόγήτικωό ν  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ.  Στήν  περιόπτωσή  αυτήό  ή  αναθεότόυσα  αρχήό
παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς αυτωό ν, για όό σό χρόό νό απαιτήθειό  για τή χόρήό γήσήό  τόυς απόό  τις
αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός. 

β) Τα  δικαιόλόγήτικαό  τόυ  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ  υπόβαό λλόνται  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα
ήλεκτρόνικαό , μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας» στήν αναθεότόυσα αρχήό , δεν απαιτειόται
να  πρόσκόμισθόυό ν  και  σε  εόντυπή  μόρφήό  και  γιόνόνται  απόδεκταό ,  αναό  περιόπτωσή,  εφόό σόν
υπόβαό λλόνται, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στις διαταό ξεις:

i)  ειότε  των αό ρθρων 13,  14 και 28 τόυ ν.  4727/2020 περιό  ήλεκτρόνικωό ν δήμόσιόων εγγραό φων πόυ
φεόρόυν  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  σφραγιόδα,  και,  εφόό σόν  πρόό κειται  για  αλλόδαπαό  δήμόό σια
ήλεκτρόνικαό  εόγγραφα, εαό ν φεόρόυν επισήμειόωσή e-Apostille 

ii) ειότε των αό ρθρων 15 και 27 τόυ ν. 4727/2020 περιό ήλεκτρόνικωό ν ιδιωτικωό ν εγγραό φων πόυ φεόρόυν
ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  σφραγιόδα

iii) ειότε τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, όό πως ισχυό ει περιό  βεβαιόωσής τόυ γνήσιόόυ τής υπόγραφήό ς-
επικυό ρωσής των αντιγραό φων

iv)  ειότε  τής  παρ.  2  τόυ αό ρθρόυ 37 τόυ ν.  4412/2016,  περιό  χρήό σής ήλεκτρόνικωό ν  υπόγραφωό ν  σε
ήλεκτρόνικεός διαδικασιόες δήμόσιόων συμβαό σεων,

 v) ειότε τής παρ. 13 τόυ αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περιό  συνυπόβόλήό ς υπευό θυνής δήό λωσής στήν
περιόπτωσή απλήό ς φωτότυπιόας ιδιωτικωό ν εγγραό φων.

Επιπλεόόν δεν πρόσκόμιόζόνται σε εόντυπή μόρφήό  τα ΦΕΚ και ενήμερωτικαό  και τεχνικαό  φυλλαό δια και
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αό λλα  εόντυπα,  εταιρικαό  ήό  μή,  με  ειδικόό  τεχνικόό  περιεχόό μενό,  δήλαδήό  εόντυπα  με  αμιγωό ς  τεχνικαό
χαρακτήριστικαό , όό πως αριθμόυό ς, απόδόό σεις σε διεθνειός μόναό δες, μαθήματικόυό ς τυό πόυς και σχεόδια.

Τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  καταχωριόζόνται απόό  αυτόό ν σε μόρφήό  ήλεκτρόνικωό ν αρχειόων
με μόρφόό τυπό PDF.

[Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ορίζει  επίσης  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  δύναται  να  καταχωρίζει
ηλεκτρονικά  αρχεία  άλλων  μορφότυπων,  εφόσον  αυτό  απαιτείται  ή  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
καλύτερη  αποτύπωση,   αξιολόγηση  ή  αξιοποίηση  της  πληροφορίας  που  αυτό  περιέχει  (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.) 

β.1) Εντόό ς τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν κατακυό ρωσής και τό αργόό τερό εόως τήν
τριότή  εργαό σιμή  ήμεόρα  απόό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  ήλεκτρόνικήό ς  υπόβόλήό ς  τόυς,
πρόσκόμιόζόνται με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, στήν αναθεότόυσα αρχήό , σε εόντυπή μόρφήό  και σε
κλειστόό  φαό κελό,  στόν  όπόιόό  αναγραό φεται  ό  απόστόλεόας,  τα  στόιχειόα  τόυ  διαγωνισμόυό  και  ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό , τα στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό , τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε
εόντυπή μόρφήό  (ως πρωτόό τυπα ήό  ακριβήό  αντιόγραφα).

Τεότόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  ενδεικτικαό  ειόναι :

i)  αυταό  πόυ δεν υπαό γόνται  στις  διαταό ξεις  τόυ αό ρθρόυ 11 παρ.  2 τόυ ν.  2690/1999,  όό πως ισχυό ει,
(ενδεικτικαό  συμβόλαιόγραφικεός εόνόρκες βεβαιωό σεις ήό  λόιπαό  συμβόλαιόγραφικαό  εόγγραφα) 

ii)  ιδιωτικαό  εόγγραφα  τα  όπόιόα  δεν  εόχόυν  επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό  ήό  δεν  φεόρόυν  θεωό ρήσή  απόό
υπήρεσιόες  και  φόρειός  τής  περιόπτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ήό  δεν
συνόδευό όνται απόό  υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό  τόυς,  καθωό ς και 

iii) τα εόντυπα εόγγραφα πόυ φεόρόυν τή Σφραγιόδα τής Χαό γής (Apostille) ήό  πρόξενικήό  θεωό ρήσή και δεν
ειόναι επικυρωμεόνα απόό  δικήγόό ρό.

Σήμειωό νεται όό τι  στα αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα και  δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται  ή Συνθήό κή τής
Χαό γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόό σόν συνταό σσόνται σε κραό τή
πόυ εόχόυν πρόσχωρήό σει στήν ως αό νω Συνθήό κή, αό λλως φεόρόυν πρόξενικήό  θεωό ρήσή. Απαλλαό σσόνται
απόό  τήν απαιότήσή επικυό ρωσής (με Apostille ήό  Πρόξενικήό  Θεωό ρήσή) αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα όό ταν
καλυό πτόνται απόό  διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες πόυ εόχει συναό ψει ή Ελλαό δα (ενδεικτικαό  «Συό μβασή
νόμικήό ς συνεργασιόας μεταξυό  Ελλαό δας και Κυό πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικόό ς ν.1548/1985, «Συό μβασή
περιό  απαλλαγήό ς απόό  τήν επικυό ρωσή όρισμεόνων πραό ξεων και εγγραό φων – 15.09.1977» (κυρωτικόό ς
ν.4231/2014)).  Επιόσής  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν  απαιότήσή  επικυό ρωσής  ήό  παρόό μόιας  διατυό πωσής
δήμόό σια  εόγγραφα  πόυ  εκδιόδόνται  απόό  τις  αρχεός  κραό τόυς  μεόλόυς  πόυ  υπαό γόνται  στόν  Καν  ΕΕ
2016/1191 για τήν απλόυό στευσή των απαιτήό σεων για τήν υπόβόλήό  όρισμεόνων δήμόσιόων εγγραό φων
στήν ΕΕ, όό πως, ενδεικτικαό ,  τό λευκόό  πόινικόό  μήτρωό ό, υπόό  τόν όό ρό όό τι τα σχετικαό  με τό γεγόνόό ς αυτόό
δήμόό σια  εόγγραφα  εκδιόδόνται  για  πόλιότή  τής  Ένωσής  απόό  τις  αρχεός  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  τής
ιθαγεόνειαό ς  τόυ.  Επιόσής,  γιόνόνται  υπόχρεωτικαό  απόδεκταό  ευκρινήό  φωτόαντιόγραφα  εγγραό φων πόυ
εόχόυν  εκδόθειό  απόό  αλλόδαπεός  αρχεός  και  εόχόυν  επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό,  συό μφωνα  με  τα
πρόβλεπόό μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  “Κωό δικας  Διόικήτικήό ς
Διαδικασιόας”, όό πως αντικατασταό θήκε ως αό νω με τό αό ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υπόβλήθόυό ν  τα  παραπαό νω  δικαιόλόγήτικαό  ήό  υπαό ρχόυν  ελλειόψεις  σε  αυταό  πόυ
υπoβλήό θήκαν  ήλεκτρόνικαό  ήό  σε  εόντυπή  μόρφήό ,  εφόό σόν  απαιτειόται,  συό μφωνα  με  τα  ανωτεόρω  ή
αναθεότόυσα αρχήό  καλειό τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό να πρόσκόμιόσει τα ελλειόπόντα δικαιόλόγήτικαό  ήό  να
συμπλήρωό σει τα ήό δή υπόβλήθεόντα ήό  να παραό σχει διευκρινιόσεις, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 102 ν.
4412/2016, εντόό ς πρόθεσμιόας δεόκα (10) ήμερωό ν απόό  τήν κόινόπόιόήσή τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής σε
αυτόό ν. Αν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός υπόβαό λλει αιότήμα πρός τήν αναθεότόυσα αρχήό  για παραό τασή τής
ως αό νω πρόθεσμιόας, τό όπόιόό συνόδευό εται με απόδεικτικαό  εόγγραφα απόό  τα όπόιόα να απόδεικνυό εται
όό τι εόχει αιτήθειό  τή χόρήό γήσή των δικαιόλόγήτικωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα
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υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν για όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσή των δικαιόλόγήτικωό ν απόό
τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός.

Τό παρόό ν εφαρμόό ζεται αναλόόγως και στις περιπτωό σεις πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  τυχόό ν ζήτήό σει τήν
πρόσκόό μισή  δικαιόλόγήτικωό ν  καταό  τή  διαδικασιόα  αξιόλόόγήσής  των πρόσφόρωό ν  και  πριν  απόό  τό
σταό διό  κατακυό ρωσής,  κατ’  εφαρμόγήό  τής  διαό ταξής  τόυ  αό ρθρόυ  79  παραό γραφός  5  εδαό φιό  α΄  ν.
4412/2016, τήρόυμεόνων των αρχωό ν τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας.

δ) Αν, καταό  τόν εόλεγχό των υπόβλήθεόντων δικαιόλόγήτικωό ν, διαπιστωθειό όό τι:

i)  τα  στόιχειόα  πόυ  δήλωό θήκαν  με  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό  Συό μβασής  (ΕΕΕΣ),  ειόναι  εκ
πρόθεόσεως απατήλαό  ήό  όό τι εόχόυν υπόβλήθειό πλασταό  απόδεικτικαό  στόιχειόα ήό

ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυό ν  στό  πρόκαθόρισμεόνό  χρόνικόό  διαό στήμα  τα  απαιτόυό μενα  πρωτόό τυπα  ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, ήό

iii) αν απόό  τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ πρόσκόμιόσθήκαν νόμιόμως και εμπρόθεόσμως, δεν απόδεικνυό όνται όι
όό ρόι  και  όι  πρόυϋ πόθεόσεις  συμμετόχήό ς  συό μφωνα  με  τα  αό ρθρα  21,  22  και  23  τής  παρόυό σας,
απόρριόπτεται ή πρόσφόραό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς  τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως
επόό μενή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει  τής  τιμήό ς,  τήρόυμεόνής  τής
ανωτεόρω διαδικασιόας.

Σε περιόπτωσή εόγκαιρής και πρόσήό κόυσας ενήμεόρωσής τής αναθεότόυσας αρχήό ς για μεταβόλεός στις
πρόυϋ πόθεόσεις  τις όπόιόες  ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός ειόχε  δήλωό σει  με τό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) όό τι πλήρόιό και όι όπόιόες επήό λθαν ήό  για τις όπόιόες εόλαβε γνωό σή μεόχρι τή συό ναψή τής
συό μβασής (όψιγενειός μεταβόλεός),  δεν καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή πρόσκόμισθειόσα,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής παρόυό σας, εγγυό ήσή συμμετόχήό ς,

Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν υπεόβαλε αλήθήό  ήό  ακριβήό  δήό λωσή, ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμιόζει εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απαιτόυό μενα εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό ,
ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν απόδειόξει όό τι:  α) δεν βριόσκεται σε μια απόό  τις κατασταό σεις
πόυ αναφεόρόνται στό αό ρθρό 22.Α και β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς των αό ρθρων 22.Β εόως
22.Ε, όό πως αυταό  εόχόυν καθόριστειό στήν παρόυό σα , ή διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωό νεται.

Η διαδικασιόα ελεόγχόυ των ως αό νω δικαιόλόγήτικωό ν όλόκλήρωό νεται με τή συό νταξή πρακτικόυό  απόό
τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , στό όπόιόό αναγραό φεται ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δικαιόλόγήτικωό ν καταό  τα
όριζόό μενα στις παραγραό φόυς (α) και (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ. Η Επιτρόπήό , στή συνεόχεια,  τό κόινό-
πόιειό, μεόσω τής «λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», στό απόφαινόό μενό όό ργανό τής αναθεότόυσας
αρχήό ς για τή λήό ψή απόό φασής ειότε κατακυό ρωσής τής συό μβασής ειότε ματαιόωσής τής διαδικασιόας, αναό
περιόπτωσή.

Τα απότελεόσματα τόυ ελεόγχόυ των δικαιόλόγήτικωό ν τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ επικυρωό νόνται με
τήν απόό φασή κατακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 105 ν. 4412/2016, ήό τόι με τήν απόό φασή τόυ πρόήγόυό μενόυ
εδαφιόόυ, στήν όπόιόα αναφεόρόνται υπόχρεωτικαό  όι πρόθεσμιόες για τήν αναστόλήό  τής συό ναψής συό μβα-
σής, συό μφωνα με τα αό ρθρα 360 εόως 372 τόυ ιδιόόυ νόό μόυ.

Η αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή κατακυό ρωσής, μαζιό με αντιόγραφό όό λων των πρακτικωό ν
τής διαδικασιόας ελεόγχόυ και αξιόλόόγήσής των πρόσφόρωό ν σε όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ
εόλαβαν μεόρός στή διαδικασιόα αναό θεσής, εκτόό ς απόό  τόυς όριστικωό ς απόκλεισθεόντες και ιδιόως όό σόυς
απόκλειόστήκαν όριστικαό  δυναό μει τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και τής αντιόστόιχής
περ. γ τής παραγραό φόυ 4.1 τής παρόυό σας, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», και επι-
πλεόόν αναρταό  τα δικαιόλόγήτικαό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ στόν χωό ρό «Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικόυό
Διαγωνισμόυό ».

ε) Η απόό φασή κατακυό ρωσής καθιόσταται όριστικήό , εφόό σόν συντρεόξόυν όι ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσεις:
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i. ή απόό φασή κατακυό ρωσής εόχει κόινόπόιήθειό, συό μφωνα με τα ανωτεόρω,

ii. παρεόλθει  αό πρακτή  ή  πρόθεσμιόα  αό σκήσής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ήό  σε  περιόπτωσή
αό σκήσής, παρεόλθει αό πρακτή ή πρόθεσμιόα αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό  τής απόό φασής
τής  ΑΕΠΠ και  σε  περιόπτωσή αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς  καταό  τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ,
εκδόθειό  απόό φασή επιό  τής αιότήσής, με τήν επιφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρινήό ς διαταγήό ς,
συό μφωνα  με  όό σα  όριόζόνται  στό  τελευταιόό  εδαό φιό  τής  παρ.  4  τόυ  αό ρθρόυ  372  τόυ  ν.
4412/2016,

iii. εόχει  όλόκλήρωθειό  επιτυχωό ς  ό  πρόσυμβατικόό ς  εόλεγχός  απόό  τό  Ελεγκτικόό  Συνεόδριό,
συό μφωνα με τα αό ρθρα 324 εόως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφόό σόν απαιτειόται, και

iv.  ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός εόχει υπόβαό λλει, εόπειτα απόό  σχετικήό  πρόό σκλήσή τής αναθεότόυσας
αρχήό ς,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός,  υπευό θυνή
δήό λωσή, πόυ υπόγραό φεται συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν
όπόιόα  δήλωό νεται  όό τι,  δεν εόχόυν επεόλθει  στό πρόό σωπόό  τόυ όψιγενειός  μεταβόλεός,  καταό  τήν
εόννόια  τόυ  αό ρθρόυ  104  τόυ  ιόδιόυ  νόό μόυ,  και  μόό νόν  στήν  περιόπτωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυό
ελεόγχόυ ήό  τής αό σκήσής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς καταό  τής απόό φασής κατακυό ρωσής.

Η  υπευό θυνή  δήό λωσή  ελεόγχεται  απόό  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  και  μνήμόνευό εται  στό  συμφωνήτικόό .
Εφόό σόν δήλωθόυό ν όψιγενειός μεταβόλεός, ή δήό λωσή ελεόγχεται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , ή όπόιόα
εισήγειόται πρός τό αρμόό διό απόφαινόό μενό όό ργανό.

Μεταό  απόό  τήν  όριστικόπόιόήσή  τής  απόό φασής  κατακυό ρωσής,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  πρόσκαλειό  τόν
αναό δόχό, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ υπόσυστήό ματός, να πρόσεόλθει για τήν
υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό , θεότόνταό ς τόυ πρόθεσμιόα δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν κόινόπόιόήσή
σχετικήό ς εόγγραφής ειδικήό ς πρόό σκλήσής, πρόσκόμιόζόντας και τήν απαιτόυό μενή εγγυήτικήό  επιστόλήό
καλήό ς  εκτεόλεσής.  Η  συό μβασή  θεωρειόται  συναφθειόσα  με  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  ως  αό νω  ειδικήό ς
πρόό σκλήσής.

Πριν απόό  τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό  υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των Υπόυργωό ν Αναό πτυξής και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να υπόγραό ψει τό συμφωνήτικόό , μεόσα στήν πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στήν  ειδικήό  πρόό κλήσή,  και  με  τήν  επιφυό λαξή  αντικειμενικωό ν  λόόγων  ανωτεόρας  βιόας,  κήρυό σσεται
εόκπτωτός, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ακόλόυθειόται ή
διαδικασιόα τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως επόό μενή πλεόόν
συμφεόρόυσα απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή πρόσφόραό  βαό σει τιμήό ς. Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν
πρόσεόλθει για τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό , ή διαδικασιόα αναό θεσής τής συό μβασής ματαιωό νεται,
συό μφωνα με τήν περιόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

Η  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό,  στήν  περιόπτωσή  αυτήό ν,  να  αναζήτήό σει  απόζήμιόωσή,  πεόρα  απόό  τήν
καταπιόπτόυσα εγγυήτικήό  επιστόλήό , ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εαό ν ή αναθεότόυσα αρχήό  δεν απευθυό νει στόν αναό δόχό τήν ως αό νω ειδικήό  πρόό σκλήσή, εντόό ς χρόνικόυό
διαστήό ματός εξήό ντα (60) ήμερωό ν απόό  τήν όριστικόπόιόήσή τής απόό φασής κατακυό ρωσής, και με τήν
επιφυό λαξή τής υό παρξής επιτακτικόυό  λόόγόυ δήμόό σιόυ συμφεόρόντός ήό  αντικειμενικωό ν λόόγων ανωτεόρας
βιόας, ό αναό δόχός δικαιόυό ται να απεόχει απόό  τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό ,  χωριός να εκπεόσει ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, καθωό ς και να αναζήτήό σει απόζήμιόωσή ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και
198 ΑΚ.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Καό θε ενδιαφερόό μενός,  ό όπόιόός εόχει ήό  ειόχε συμφεόρόν να τόυ ανατεθειό  ή συγκεκριμεόνή δήμόό σια
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συό μβασή  και  εόχει  υπόστειό  ήό  ενδεόχεται  να  υπόστειό  ζήμιόα  απόό  εκτελεστήό  πραό ξή  ήό  παραό λειψή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς  καταό  παραό βασή  τής  ευρωπαιϋκήό ς  ενωσιακήό ς  ήό  εσωτερικήό ς  νόμόθεσιόας  στόν
τόμεόα των δήμόσιόων συμβαό σεων, εόχει δικαιόωμα να πρόσφυό γει στήν Αρχήό  Εξεότασής Πρόδικαστικωό ν
Πρόσφυγωό ν (ΑΕΠΠ), συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στα αό ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόό μενός με πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό , καταό  πραό ξής ήό  παραό λειψής τής αναθεότόυσας
αρχήό ς,  πρόσδιόριόζόντας ειδικωό ς τις νόμικεός και πραγματικεός αιτιαό σεις πόυ δικαιόλόγόυό ν τό αιότήμαό
τόυ.

Σε περιόπτωσή πρόσφυγήό ς  καταό  πραό ξής τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι:

(α) δεόκα  (10)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  στόν  ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό  φόρεόα αν ή πραό ξή κόινόπόιήό θήκε με ήλεκτρόνικαό  μεόσα ήό  τήλεόμόιότυπιόα ήό  

(β) δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  σε  αυτόό ν  αν
χρήσιμόπόιήό θήκαν αό λλα μεόσα επικόινωνιόας, αό λλως  

(γ) δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν πλήό ρή, πραγματικήό  ήό  τεκμαιρόό μενή, γνωό σή τής πραό ξής πόυ βλαό πτει τα
συμφεόρόντα  τόυ  ενδιαφερόό μενόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα.  Ειδικαό  για  τήν  αό σκήσή  πρόσφυγήό ς  καταό
πρόκήό ρυξής, ή πλήό ρής γνωό σή αυτήό ς τεκμαιόρεται μεταό  τήν παό ρόδό δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τή
δήμόσιόευσή στό ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περιόπτωσή παραό λειψής πόυ απόδιόδεται στήν αναθεότόυσα αρχήό , ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ειόναι  δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  επόμεόνή  τής  συντεόλεσής  τής
πρόσβαλλόό μενής παραό λειψής.

Η πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό , συνταό σσεται υπόχρεωτικαό  με τή χρήό σή τόυ τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ τόυ
Παραρτήό ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατιόθεται ήλεκτρόνικαό  στήν ήλεκτρόνικήό  περιόχήό  τόυ
συγκεκριμεόνόυ διαγωνισμόυό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα»  τόυ υπόσυστήό ματός πρός
τήν Αναθεότόυσα Αρχήό , επιλεόγόντας τήν εόνδειξή «Πρόδικαστικήό  Πρόσφυγήό » συό μφωνα με αό ρθρό 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόό σια Έργα. 

Οι πρόθεσμιόες ως πρός τήν υπόβόλήό  των πρόδικαστικωό ν πρόσφυγωό ν και των παρεμβαό σεων αρχιόζόυν
τήν επόμεόνή τής ήμεόρας τής πρόαναφερθειόσας καταό  περιόπτωσή κόινόπόιόήσής ήό  γνωό σής και λήό γόυν
όό ταν περαό σει όλόό κλήρή ή τελευταιόα ήμεόρα και ωό ρα 23:59:59 και, αν αυτήό  ειόναι εξαιρετεόα ήό  Σαό ββατό,
όό ταν περαό σει όλόό κλήρή ή επόμεόνή εργαό σιμή ήμεόρα και ωό ρα 23:59:59

Για τό παραδεκτόό  τής αό σκήσής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς κατατιόθεται παραό βόλό απόό  τόν πρό-
σφευό γόντα υπεόρ τόυ Ελλήνικόυό  Δήμόσιόόυ, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 363 Ν. 4412/2016.
Η επιστρόφήό  τόυ παραβόό λόυ στόν πρόσφευό γόντα γιόνεται: α) σε περιόπτωσή όλικήό ς ήό  μερικήό ς απόδό-
χήό ς τής πρόσφυγήό ς τόυ, β) όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  ανακαλειό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό  πρόβαιόνει
στήν όφειλόό μενή ενεόργεια πριν απόό  τήν εόκδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επιό τής πρόσφυγήό ς, γ) σε πε-
ριόπτωσή παραιότήσής τόυ πρόσφευό γόντα απόό  τήν πρόσφυγήό  τόυ εόως και δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν
καταό θεσή τής πρόσφυγήό ς. 

Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς και ή αό σκήσήό  τής κωλυό όυν τή συό ναψή
τής συό μβασής επιό πόινήό  ακυρόό τήτας, ή όπόιόα διαπιστωό νεται με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό  απόό  αό σκήσή
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόό νή ή αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό ει τήν πρόό όδό τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας,
υπόό  τήν επιφυό λαξή χόρήό γήσής απόό  τό Κλιμαό κιό πρόσωρινήό ς πρόστασιόας συό μφωνα με τό αό ρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 

Η πρόήγόυό μενή παραό γραφός δεν εφαρμόό ζεται στήν περιόπτωσή πόυ, καταό  τή διαδικασιόα συό ναψής τής
παρόυό σας συό μβασής, υπόβλήθειό μόό νό μιόα (1) πρόσφόραό .
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Μεταό  τήν,  καταό  τα ως αό νω,  ήλεκτρόνικήό  καταό θεσή τής πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ή αναθεότόυσα
αρχήό , μεόσω τής λειτόυργιόας Επικόινωνιόα»:

α) Κόινόπόιειό τήν πρόσφυγήό  τό αργόό τερό εόως τήν επόμεόνή εργαό σιμή ήμεόρα απόό  τήν καταό θεσήό  τής σε
καό θε ενδιαφερόό μενό τριότό, ό όπόιόός μπόρειό να θιόγεται απόό  τήν απόδόχήό  τής πρόσφυγήό ς, πρόκειμεόνόυ
να ασκήό σει τό, πρόβλεπόό μενό απόό  τα αό ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιόωμα παρεόμβασήό ς
τόυ  στή  διαδικασιόα  εξεότασής  τής  πρόσφυγήό ς,  για  τή  διατήό ρήσή  τής  ισχυό ός  τής  πρόσβαλλόό μενής
πραό ξής, πρόσκόμιόζόντας όό λα τα κριόσιμα εόγγραφα πόυ εόχει στή διαό θεσήό  τόυ.

β) Διαβιβαό ζει στήν ΑΕΠΠ, τό αργόό τερό εντόό ς δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν ήμεόρα καταό θεσής, τόν
πλήό ρή φαό κελό τής υπόό θεσής, τα απόδεικτικαό  κόινόπόιόήσής στόυς ενδιαφερόό μενόυς τριότόυς αλλαό  και
τήν Έκθεσή Απόό ψεωό ν τής επιό τής πρόσφυγήό ς. Στήν Έκθεσή Απόό ψεων ή αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό να
παραθεόσει  αρχικήό  ήό  συμπλήρωματικήό  αιτιόλόγιόα  για τήν υπόστήό ριξή τής πρόσβαλλόό μενής με τήν
πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  πραό ξής.

γ) Κόινόπόιειό  σε όό λα τα μεόρή τήν εόκθεσή απόό ψεων, τις Παρεμβαό σεις και τα σχετικαό  εόγγραφα πόυ
τυχόό ν τή συνόδευό όυν, μεόσω τόυ ήλεκτρόνικόυό  τόό πόυ τόυ διαγωνισμόυό  τό αργόό τερό εόως τήν επόμεόνή
εργαό σιμή ήμεόρα απόό  τήν καταό θεσήό  τόυς.

δ) Συμπλήρωματικαό  υπόμνήό ματα κατατιόθενται απόό  όπόιόδήό πότε απόό  τα μεόρή μεόσω τής πλατφόό ρμας
τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  τό  αργόό τερό  εντόό ς  πεόντε  (5)  ήμερωό ν  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  των  απόό ψεων  τής
αναθεότόυσας αρχήό ς.

Η  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  απότελειό  πρόυϋ πόό θεσή  για  τήν  αό σκήσή  των  εόνδικων
βόήθήμαό των τής αιότήσής αναστόλήό ς και τής αιότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 καταό
των εκτελεστωό ν πραό ξεων ήό  παραλειόψεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

Β. Όπόιός εόχει εόννόμό συμφεόρόν μπόρειό να ζήτήό σει, με τό ιόδιό δικόό γραφό εφαρμόζόό μενων αναλόγικαό
των διαταό ξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλήό  εκτεόλεσής τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυό ρωσήό
τής ενωό πιόν τόυ Διόικήτικόυό  Εφετειόόυ τής εόδρας τής αναθεότόυσας αρχήό ς . Τό αυτόό  ισχυό ει και σε περιό-
πτωσή σιωπήρήό ς απόό ρριψής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς απόό  τήν Α.Ε.Π.Π. Δικαιόωμα αό σκήσής τόυ
ως αό νω εόνδικόυ βόήθήό ματός εόχει και ή αναθεότόυσα αρχήό , αν ή Α.Ε.Π.Π. καό νει δεκτήό  τήν πρόδικαστικήό
πρόσφυγήό , αλλαό  και αυτόό ς τόυ όπόιόόυ εόχει γιόνει εν μεόρει δεκτήό  ή πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό .

Με  τήν  απόό φασή  τής  ΑΕΠΠ  λόγιόζόνται  ως  συμπρόσβαλλόό μενες  και  όό λες  όι  συναφειός  πρός  τήν
ανωτεόρω  απόό φασή  πραό ξεις  ήό  παραλειόψεις  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  εφόό σόν  εόχόυν  εκδόθειό  ήό
συντελεστειό αντιστόιόχως εόως τή συζήό τήσή τής ως αό νω αιότήσής στό Δικαστήό ριό.

Η  αιότήσή  αναστόλήό ς  και  ακυό ρωσής  περιλαμβαό νει  μόό νό  αιτιαό σεις  πόυ  ειόχαν  πρόταθειό  με  τήν
πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  ήό  αφόρόυό ν  στή  διαδικασιόα  ενωό πιόν  τής  Α.Ε.Π.Π.  ήό  τό  περιεχόό μενό  των
απόφαό σεωό ν τής. Η αναθεότόυσα αρχήό , εφόό σόν ασκήό σει τήν αιότήσή τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016, μπόρειό  να πρόβαό λει και όψιγενειός ισχυρισμόυό ς αναφόρικαό  με τόυς επιτακτικόυό ς λόό γόυς
δήμόσιόόυ συμφεόρόντός, όι όπόιόόι καθιστόυό ν αναγκαιόα τήν αό μεσή αναό θεσή τής συό μβασής.

Η ως αό νω αιότήσή κατατιόθεται στό ως αρμόό διό δικαστήό ριό μεόσα σε πρόθεσμιόα δεόκα (10) ήμερωό ν απόό
κόινόπόιόήσή ήό  τήν πλήό ρή γνωό σή τής απόό φασής ήό  απόό  τήν παρεόλευσή τής πρόθεσμιόας για τήν εόκδόσή
τής απόό φασής επιό  τής πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς,  ενωό  ή  δικαό σιμός για τήν εκδιόκασή τής αιότήσής
ακυό ρωσής δεν πρεόπει να απεόχει πεόραν των εξήό ντα (60) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσή τόυ δικόγραό φόυ.

Αντιόγραφό τής αιότήσής με κλήό σή κόινόπόιειόται με τή φρόντιόδα τόυ αιτόυό ντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν
αναθεότόυσα αρχήό ,  αν δεν εόχει  ασκήό σει  αυτήό  τήν αιότήσή,  και πρός καό θε τριότό ενδιαφερόό μενό,  τήν
κλήό τευσή τόυ όπόιόόυ διαταό σσει με πραό ξή τόυ ό Πρόό εδρός ήό  ό πρόεδρευό ων τόυ αρμόό διόυ Δικαστήριόόυ
ήό  Τμήό ματός εόως τήν επόό μενή ήμεόρα απόό  τήν καταό θεσή τής αιότήσής. Ο αιτωό ν υπόχρεόυό ται επιό  πόινήό
απαραδεόκτόυ τόυ ενδιόκόυ βόήθήό ματός να πρόβειό στις παραπαό νω κόινόπόιήό σεις εντόό ς απόκλειστικήό ς
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πρόθεσμιόας δυό ό (2) ήμερωό ν απόό  τήν εόκδόσή και τήν παραλαβήό  τής ως αό νω πραό ξής τόυ Δικαστήριόόυ.
Εντόό ς  απόκλειστικήό ς  πρόθεσμιόας  δεόκα  (10)  ήμερωό ν  απόό  τήν  ως  αό νω  κόινόπόιόήσή  τής  αιότήσής
κατατιόθεται  ή  παρεόμβασή  και  διαβιβαό ζόνται  ό  φαό κελός  και  όι  απόό ψεις  των  παθήτικωό ς
νόμιμόπόιόυό μενων. Εντόό ς  τής ιόδιας πρόθεσμιόας  κατατιόθενται στό Δικαστήό ριό και τα στόιχειόα  πόυ
υπόστήριόζόυν τόυς ισχυρισμόυό ς των διαδιόκων.

Επιπρόό σθετα, ή παρεόμβασή κόινόπόιειόται με επιμεόλεια τόυ παρεμβαιόνόντός στα λόιπαό  μεόρή τής διόκής
εντόό ς δυό ό (2) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσήό  τής, αλλιωό ς λόγιόζεται ως απαραό δεκτή. Τό διατακτικόό  τής
δικαστικήό ς απόό φασής εκδιόδεται εντόό ς δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τή συζήό τήσή τής αιότήσής ήό  απόό
τήν πρόθεσμιόα για τήν υπόβόλήό  υπόμνήμαό των.

Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή και ή αό σκήσή τής αιότήσής ενωό πιόν τόυ αρμόδιόόυ δικαστήριόόυ κωλυό όυν
τή  συό ναψή  τής  συό μβασής  μεόχρι  τήν  εόκδόσή  τής  όριστικήό ς  δικαστικήό ς  απόό φασής,  εκτόό ς  εαό ν  με
πρόσωρινήό  διαταγήό  ό  αρμόό διός  δικαστήό ς  απόφανθειό  διαφόρετικαό .  Επιόσής,  ή  πρόθεσμιόα  για  τήν
αό σκήσή  και  ή  αό σκήσήό  τής  αιότήσής  κωλυό όυν  τήν  πρόό όδό  τής  διαδικασιόας  αναό θεσής  για  χρόνικόό
διαό στήμα δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν αό σκήσή τής αιότήσής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρινήό  διαταγήό
ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό  διαφόρετικαό . Για τήν αό σκήσή τής αιτήό σεως κατατιόθεται παραό βόλό,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.  

Αν ό ενδιαφερόό μενός δεν αιτήό θήκε ήό  αιτήό θήκε ανεπιτυχωό ς τήν αναστόλήό  και ή συό μβασή υπόγραό φήκε
και ή εκτεόλεσήό  τής όλόκλήρωό θήκε πριν απόό  τή συζήό τήσή τής αιότήσής, εφαρμόό ζεται αναλόό γως ή παρ.
2 τόυ αό ρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989. 

Αν  τό  δικαστήό ριό  ακυρωό σει  πραό ξή  ήό  παραό λειψή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  μεταό  τή  συό ναψή  τής
συό μβασής, τό κυό ρός τής τελευταιόας δεν θιόγεται, εκτόό ς αν πριν απόό  τή συό ναψή αυτήό ς ειόχε ανασταλειό ή
διαδικασιόα  συό ναψής  τής  συό μβασής.  Στήν  περιόπτωσή  πόυ  ή  συό μβασή  δεν  ειόναι  αό κυρή,  ό
ενδιαφερόό μενός δικαιόυό ται να αξιωό σει απόζήμιόωσή, συό μφωνα με τα αναφερόό μενα στό αό ρθρό 373 τόυ
ν. 4412/2016.

Με τήν επιφυό λαξή των διαταό ξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδιόκασή των διαφόρωό ν τόυ παρόό ντός
αό ρθρόυ εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις τόυ π.δ. 18/1989.

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

Σχετικαό  με τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό , ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στις παρ. 4,  5, 7, 8 τόυ
αό ρθρόυ 105 καθωό ς και στό αό ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.

Τα   εόγγραφα  τής  συό μβασής   με  βαό σή  τα όπόιόα  θα  εκτελεσθειό  τό  εόργό  ειόναι  τα  αναφερόό μενα
παρακαό τω.  Σε  περιόπτωσή  ασυμφωνιόας  των  περιεχόμεόνων  σε  αυταό  όό ρων,  ή  σειραό  ισχυό ός
καθόριόζεται  ως κατωτεόρω: 

Τό  συμφωνήτικόό ,  συμπεριλαμβανόμεόνων  των  παρασχεθεισωό ν  εξήγήό σεων  τόυ  όικόνόμικόυό
φόρεόα,  συό μφωνα με τα αό ρθρα 88  και  89  τόυ ν.  4412/2016,  ιδιόως  ως πρός τόν  πρόσδιόρισμόό
όικόνόμικωό ν μεγεθωό ν με τις όπόιόες ό αναό δόχός διαμόό ρφωσε τήν πρόσφόραό  τόυ,

1. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή.

2. Η Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό .

3. Τό Τιμόλόό γιό Δήμόπραό τήσής 

4. Η Ειδικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.).
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5. Οι  Τεχνικεός Πρόδιαγραφεός

6. Η Τεχνικήό  Περιγραφήό  (Τ.Π.). 

7. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δήμόπραό τήσής.

8. Οι εγκεκριμεόνες μελεότες τόυ εόργόυ. 

9. Τό εγκεκριμεόνό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ.

Τα ανωτεόρω εόγγραφα τής συό μβασής ισχυό όυν,  όό πως διαμόρφωό θήκαν,  με  τις  συμπλήρωματικεός
πλήρόφόριόες  και  διευκρινιόσεις  πόυ  παρασχεόθήκαν  απόό  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  επιό  όό λων  των
ανωτεόρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα εόγγραφα τής συό μβασής συνταό σσόνται υπόχρεωτικαό  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα και πρόαιρετικαό
και σε αό λλες γλωό σσες,  συνόλικαό  ήό  μερικαό .  Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας μεταξυό  των τμήμαό των των
εγγραό φων  τής  συό μβασής  πόυ  εόχόυν  συνταχθειό  σε  περισσόό τερες  γλωό σσες,  επικρατειό  ή  ελλήνικήό
εόκδόσή. Τυχόό ν πρόδικαστικεός πρόσφυγεός υπόβαό λλόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα.

6.2. Οι πρόσφόρεός και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεός στόιχειόα, καθωό ς και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
συνταό σσόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς στήν ελλήνικήό
γλωό σσα. 

6.3. Στα  αλλόδαπαό  δήμόό σια  εόγγραφα  και  δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται  ή  Συνθήό κή  τής  Χαό γής  τής
5.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2.β) τής
παρόυό σας. Τα αλλόδαπαό  δήμόό σια και ιδιωτικαό  εόγγραφα  συνόδευό όνται απόό  μεταό φρασήό  τόυς στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα επικυρωμεόνή ειότε απόό  πρόό σωπό αρμόό διό καταό  τις διαταό ξεις τής εθνικήό ς νόμόθεσιόας
ειότε απόό  πρόό σωπό καταό  νόό μό αρμόό διό τής χωό ρας στήν όπόιόα εόχει συνταχθειό τό εόγγραφό και γιόνόνται
απόδεκταό  συό μφωνα με τα όριζόό μενα, όμόιόως, στό αό ρθρό 4.2.β) τής παρόυό σας.

6.4. Η επικόινωνιόα με τήν αναθεότόυσα αρχήό , καθωό ς και μεταξυό  αυτήό ς και τόυ αναδόόχόυ, θα γιόνόνται
υπόχρεωτικαό  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1 Για τή δήμόπραό τήσή τόυ εόργόυ, τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής και τήν κατασκευήό  τόυ, εφαρμόό ζό-
νται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ισχυό όυν:

1 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

2 του ν.  4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και  της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

3 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» 

4 του  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις  Περαιτέρω
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εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

5 του  ν.  4624/2019  (Α΄  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

6 του  ν.  4622/2019  (ΦΕΚ  133/Α/07.08.2019)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

7 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών  τιµολογίων  στο  πλαίσιο  δηµόσιων
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

8 του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,

9 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -
2013» 

10 του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

11 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

12 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

13 του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

14 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.

15 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

16 του  ν.  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’
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

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

18 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”

19 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.

20 του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).

21 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.»

22 του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )

23 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

24 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).

25 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)

26 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

27 της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

28 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).

29 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα).

30 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»,

31 της με αρ. 64233 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και  Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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32 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, 

33 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»,

34 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».

35 της  με  αριθμ  με  αριθ.  Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105)  Απόφασης  με  θέμα  «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή  Εκθέσεων  δραστηριότητας  ανωνύμων  εταιρειών  και  Πιστοποιητικών  εκτέλεσης
έργων».

7.2 Οι σε εκτεόλεσή των ανωτεόρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεός πραό ξεις, καθωό ς και λόιπεός
διαταό ξεις πόυ αναφεόρόνται ρήταό  ήό  απόρρεόόυν απόό  τα όριζόό μενα στα συμβατικαό  τευό χή τής παρόυό σας
καθωό ς και τό συό νόλό των διαταό ξεων τόυ ασφαλιστικόυό , εργατικόυό , περιβαλλόντικόυό  και φόρόλόγι-
κόυό  δικαιόόυ και γενικόό τερα καό θε διαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτικήό  εγκυό κλιός πόυ διεόπει τήν
αναό θεσή και εκτεόλεσή τόυ εόργόυ τής παρόυό σας συό μβασής, εόστω και αν δεν αναφεόρόνται ρήταό . 

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

8.1.

Τό εόργό χρήματόδότειόταιi   απόό  πιστωό σεις τόυ Πρόγραό μματός ΣΑΕΠ 541 (2014ΕΠ54100003).

Τό εόργό υπόό κειται στις κρατήό σεις  πόυ πρόβλεόπόνται για τα εόργα αυταό , περιλαμβανόμεόνής τής κραό τή-
σής υό ψόυς 0,07 % υπεόρ των λειτόυργικωό ν αναγκωό ν τής Ενιαιόας Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσιόων Συμ-
βαό σεων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , τής κραό τήσής υό ψόυς 0,06 % υπεόρ των λειτόυρ-
γικωό ν αναγκωό ν τής Αρχήό ς Εξεότασής Πρόδικαστικωό ν Πρόσφυγωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 350 παρ. 3
τόυ ν. 4412/2016, τής κραό τήσής 6‰, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν.
4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόό φασής τόυ Υπόυργόυό  Υπόδό-
μωό ν και Μεταφόρωό ν (Β' 2235), τής κραό τήσής 2,5‰ υπεόρ τής Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συό μφωνα με τις δια-
ταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόό φα-
σής τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν (Β' 2780), καθωό ς και τής κραό τήσής υό ψόυς 0,02% υπεόρ
τής  αναό πτυξής  και  συντήό ρήσής  τόυ  Ο.Π.Σ.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  36  παρ.  6  τόυ  ν.
4412/2016.

(η  τελευταία  κράτηση  πραγματοποιείται  από  τη  έκδοση  της  προβλεπόμενης  κοινής  υπουργικής
απόφασης).

8.2. Τα γενικαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόόχόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό  φόό ρόυς, δασμόυό ς κ.λ.π. κα-
θόριόζόνται στό αντιόστόιχό αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυό νει τόν Κυό ριό τόυ Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμεός θα γιόνόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιόστόιχό αό ρθρό
τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό  τόυ εργόλαβικόυό  τιμήό ματός θα γιόνεται σε EURO.
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Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθεότόυσα αρχήό  τήρωό ντας τις αρχεός τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας,  ζήταό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες όικόνόμικόυό ς φόρειός, όό ταν όι πλήρόφόριόες ήό  ή τεκμήριόωσή πόυ πρεόπει να υπόβαό λλό-
νται ειόναι ήό  εμφανιόζόνται ελλιπειός ήό  λανθασμεόνες, συμπεριλαμβανόμεόνων εκειόνων στό ΕΕΕΣ, ήό  όό ταν
λειόπόυν συγκεκριμεόνα εόγγραφα, να υπόβαό λλόυν, να συμπλήρωό νόυν, να απόσαφήνιόζόυν ήό  να όλόκλή -
ρωό νόυν τις σχετικεός πλήρόφόριόες ήό  τεκμήριόωσή, εντόό ς πρόθεσμιόας όόχι μικρόό τερής των δεόκα (10) ήμε-
ρωό ν και όό χι μεγαλυό τερής των ειόκόσι (20) ήμερωό ν απόό  τήν ήμερόμήνιόα κόινόπόιόήσής σε αυτόυό ς τής
σχετικήό ς πρόό σκλήσής, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας « Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός, συό μφωνα με
τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016.

Η συμπλήό ρωσή ήό  ή απόσαφήό νισή ζήτειόται και γιόνεται απόδεκτήό  υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι δεν τρόπό -
πόιειόται ή πρόσφόραό  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα και όό τι αφόραό  σε στόιχειόα ήό  δεδόμεόνα, των όπόιόων ειόναι
αντικειμενικαό  εξακριβωό σιμός ό πρόγενεόστερός χαρακτήό ρας σε σχεόσή με τό πεόρας τής καταλήκτικήό ς
πρόθεσμιόας παραλαβήό ς πρόσφόρωό ν. Τα ανωτεόρω ισχυό όυν κατ΄ αναλόγιόαν και για τυχόό ν ελλειόπόυσες
δήλωό σεις, υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι βεβαιωό νόυν γεγόνόό τα αντικειμενικωό ς εξακριβωό σιμα.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

«Για την παρούσα διαδικασία έχει  εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  394/10678/29-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΖ4Ω9Γ-ΒΓΠ)
Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 40.000,00 € . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο  τιότλός  τόυ  εόργόυ  ειόναι:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  –  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  7ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

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

Ο πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής τόυ εόργόυ ανεόρχεται σε 42.000,00 Ευρωό  (Με ΦΠΑ) και αναλυό εται
σε:

Δαπαό νή Εργασιωό ν 24.908,96 €

Γενικαό  εόξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.483,61  €

Απρόό βλεπτα (πόσόστόυό  15% επιό τής δαπαό νής εργασιωό ν και τόυ κόνδυλιόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.408,89 €, πόυ
αναλωό νόνται συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. 

Στό ανωτεόρω πόσόό  πρόβλεόπεται αναθεωό ρήσή στις τιμεός πόσόυό  69,51 € συό μφωνα με τό αό ρθρό 153
τόυ ν. 4412/2016.

Φ.Π.Α. : 8.129,03 €
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Η  παρόυό σα  συό μβασή  δεν  υπόδιαιρειόται  σε  τμήό ματα  και  ανατιόθεται  ως  ενιαιόό  συό νόλό  για  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς:

 Θα εκτελεστειό εντόό ς καθόρισμεόνόυ γεωγραφικόυό  και χρόνικόυό  πλαισιόόυ, και 

 πρόυϋ πόθεότει  συντόνισμόό  εργασιωό ν  πρόκειμεόνόυ  να  μήν   καταστειό  τεχνικαό  δυό σκόλή  ήό
περαιτεόρω δαπανήρήό  για τόν Δήό μό .

Εξαό λλόυ ειόναι απαγόρευτικόό  να εκτελόυό νται στόν ιόδιό χωό ρό ταυτόόχρόνα διαφόρετικεός εργόλαβιόες. Σε
αντιόθετή περιόπτωσή θα ήό ταν πρόβλήματικήό  ή τήό ρήσή τόυ χρόνόδιαγραό μματός αλλαό  και των μεότρων
ασφαλειόας.

 Η αναγκαιόό τήτα αό μεσής χρήό σής τόυ χωό ρόυ απόό  τόν Δήό μό, καθισταό  τόν συντόνισμόό  των εργασιωό ν
αλλαό   και τήν τήό ρήσή των μεότρων ασφαλειόας,  αό κρως επιτακτικήό  και ως εκ τόυό τόυ αντικειόμενό μιας
εργόλαβιόας  πρός  απόφυγήό  συγκρόυό σεων  αλλαό  και  πρόβλήματικωό ν  συνεννόήό σεων  μεταξυό  των
διαφόρετικωό ν συνεργειόων.

Τεόλός όι εργασιόες αλλήλόσυμπλήρωό νόνται, με απότεόλεσμα να ειόναι δαπανήρόό  για τό εόργό ή υό παρξή
διαφόρετικωό ν εργόλαβιωό ν.

11.2.  Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Πόό λή Γρεβενωό ν  

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τό εόργό θα υλόπόιήθειό  συό μφωνα με τήν εγκεκριμεόνή και θεωρήμεόνή μελεότή  75/2021 τής Δ/νσής
Τεχνικωό ν Υπήρεσιωό ν τόυ Δήό μόυ Γρεβενωό ν. 

Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό  και όικόνόμικόό  αντικειόμενό των δήμόπρατόυό μενων εόργων  δεν πρεόπει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωό ς καταό  τή διαό ρκεια εκτεόλεσής τής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις των
αό ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεόπεται ή χρήό σή των «επιό εόλασσόν» δαπανωό ν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:

 Δεν τρόπόπόιειόται  τό  «βασικόό  σχεόδιό»  τής  πρόκήό ρυξής,  όυό τε  όι  πρόδιαγραφεός  τόυ  εόργόυ,
όό πως περιγραό φόνται στα συμβατικαό  τευό χή, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωό ν τής αρχικήό ς
συό μβασής. 

 Δεν θιόγεται ή πλήρόό τήτα, πόιόό τήτα και λειτόυργικόό τήτα τόυ εόργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιειόται για τήν πλήρωμήό  νεόων εργασιωό ν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχικήό  συό μβασή. 

 Δεν  υπερβαιόνει  ή  δαπαό νή  αυτήό ,  καταό  τόν  τελικόό  εγκεκριμεόνό  Ανακεφαλαιωτικόό  Πιόνακα
Εργασιωό ν  τόυ  εόργόυ,  πόσόστόό  ειόκόσι  τόις  εκατόό  (20%)  τής  συμβατικήό ς  δαπαό νής  όμαό δας
εργασιωό ν  τόυ  εόργόυ  όυό τε,  αθρόιστικαό ,  πόσόστόό  δεόκα  τόις  εκατόό  (10%)  τής  δαπαό νής  τής
αρχικήό ς  αξιόας  συό μβασής χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθεωό ρήσή τιμωό ν  και  απρόό βλεπτες  δαπαό νες.  Στήν
αθρόιστικήό  αυτήό  ανακεφαλαιόωσή λαμβαό νόνται υπόό ψή μόό νό όι μεταφόρεός δαπαό νής απόό  μιόα
όμαό δα εργασιωό ν σε αό λλή.

Τα πόσαό  πόυ  εξόικόνόμόυό νται,  εφόό σόν  υπερβαιόνόυν  τα ανωτεόρω  όό ρια  (20% ήό  και  10%),
μειωό νόυν  ισόό πόσα  τή  δαπαό νή  τής  αξιόας  συό μβασής  χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθεωρήό σεις  και
απρόό βλεπτες  δαπαό νες.  Για  τή  χρήό σή  των  «επιό  εόλασσόν  δαπανωό ν»  απαιτειόται  σε  καό θε
περιόπτωσή ή συό μφωνή γνωό μή τόυ Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ,  υό στερα απόό  εισήό γήσή τόυ φόρεόα
υλόπόιόήσής.
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Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  των εόργων στα όπόιόα  εφαρμόό ζεται  ή  παραό γραφός  αυτήό  αναλυό εται  σε
όμαό δες εργασιωό ν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό  εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιόα υπόσυό νόλα
τόυ τεχνικόυό  αντικειμεόνόυ των εόργων, εόχόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευήό ς και επιδεόχόνται τό
ιόδιό  πόσόστόό  εόκπτωσής  στις  τιμεός  μόναό δας  τόυς.  Με  τήν  με  αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ
466/2017  Απόό φασή  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  και  Μεταφόρωό ν  (B΄  1956)  «Καθορισμός
«Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
ή  όπόιόα  εόχει  εφαρμόγήό  σε  όό λα τα ως αό νω εόργα,  πρόσδιόριόζόνται  όι  όμαό δες εργασιωό ν  αναό
κατήγόριόα εόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνόλικήό  πρόθεσμιόα  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  όριόζεται  σε   οχτώ  (8)  μήνες  απόό  τήν  ήμεόρα
υπόγραφήό ς τής συό μβασής. 

Οι απόκλειστικεός και ενδεικτικεός τμήματικεός πρόθεσμιόες   τόυ εόργόυ αναφεόρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1.  Η επιλόγήό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γιόνει συό μφωνα με τήν «ανόικτήό  διαδικασιόα» τόυ αό ρθρόυ 27
τόυ ν. 4412/2016 και υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2. Η όικόνόμικήό  πρόσφόραό  των διαγωνιζόμεόνων, θα συνταχθειό  και υπόβλήθειό  συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθωό ς και στήν παρ. 3.5 περ. γ εόως στ τής
παρόυό σας. 

13.3. Καό θε πρόσφεόρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιόα πρόσφόραό .

13.4. Δεν επιτρεόπεται ή υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν.

13.5. Δε γιόνόνται δεκτεός πρόσφόρεός για μεόρός τόυ αντικειμεόνόυ τής συό μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήό ριό  για  τήν  αναό θεσή  τής  συό μβασής  ειόναι  ή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή
πρόσφόραό  μόό νό βαό σει τιμήό ς (χαμήλόό τερή τιμήό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1.  Για  τήν  συμμετόχήό  στόν  διαγωνισμόό  απαιτειόται  ή  καταό θεσή  απόό  τόυς  συμμετεόχόντες
όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  καταό  τόυς  όό ρόυς  τής  παρ.  1  α)  τόυ  αό ρθρόυ  72  τόυ  ν.  4412/2016,
εγγυήτικήό ς  επιστόλήό ς  συμμετόχήό ς,  πόυ  ανεόρχεται  στό  πόσόό  των  εξακόσιόων  όγδόό ντα  ευρωό
(680,00 €). 

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περιλαμβαό νει και τόν όό ρό
όό τι ή εγγυό ήσή καλυό πτει τις υπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ συμμετεόχόυν στήν
εόνωσή.

15.2. Οι εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς περιλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4 τόυ
ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόυθα στόιχειόα : 
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α) τήν ήμερόμήνιόα εόκδόσής,

β) τόν εκδόό τή,

γ) τόν κυό ριό τόυ εόργόυ ήό  τό φόρεόα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ πρός τόν όπόιόό απευθυό νόνται,

δ) τόν αριθμόό  τής εγγυό ήσής,

ε) τό πόσόό  πόυ καλυό πτει ή εγγυό ήσή,

στ) τήν πλήό ρή επωνυμιόα, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευό θυνσή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα υπεόρ τόυ όπόιόόυ
εκδιόδεται ή εγγυό ήσή (στήν περιόπτωσή εόνωσής αναγραό φόνται όό λα τα παραπαό νω για καό θε μεόλός
τής εόνωσής),

ζ) τόυς όό ρόυς όό τι: αα) ή εγγυό ήσή παρεόχεται ανεόκκλήτα και ανεπιφυό λακτα, ό δε εκδόό τής παραιτειόται
τόυ δικαιωό ματός τής διαιρεόσεως και τής διζήό σεως, και ββ) όό τι σε περιόπτωσή καταό πτωσής αυτήό ς, τό
πόσόό  τής  καταό πτωσής  υπόό κειται  στό  εκαό στότε  ισχυό όν  τεόλός  χαρτόσήό μόυ,  .  (Η  υπόπερ. αα΄  δεν
εφαρμόό ζεται για τις εγγυήό σεις πόυ παρεόχόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και
Δανειόων).

ή) τα στόιχειόα τής διακήό ρυξής  (αριθμόό ς,  εότός,  τιότλός εόργόυ )  και τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν, 

θ) τήν ήμερόμήνιόα λήό ξής ήό  τόν χρόό νό ισχυό ός τής εγγυό ήσής, 

ι) τήν αναό λήψή υπόχρεόωσής απόό  τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λει τό πόσόό  τής εγγυό ήσής
όλικαό  ήό  μερικαό  εντόό ς  πεόντε (5) ήμερωό ν μεταό  απόό  απλήό  εόγγραφή ειδόπόιόήσή εκειόνόυ πρός τόν
όπόιόό απευθυό νεται.

(Στό σήμειόό αυτόό  γιόνεται παραπόμπήό  στα σχετικαό  υπόδειόγματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3. Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεόπει να ισχυό ει τόυλαό χιστόν για τριαό ντα (30) ήμεόρες μεταό  τή λήό ξή
τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόι  για (11) μήνες, αό λλως ή
πρόσφόραό  απόρριόπτεται. Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό, πριν τή λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό  απόό
τόν πρόσφεόρόντα να παρατειόνει, πριν τή λήό ξή τόυς, τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς και τής
εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4. Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπιόπτει, αν ό πρόσφεόρων:

 απόσυό ρει τήν πρόσφόραό  τόυ καταό  τή διαό ρκεια ισχυό ός αυτήό ς, 

 παρεόχει, εν γνωό σει τόυ, ψευδήό  στόιχειόα ήό  πλήρόφόριόες πόυ αναφεόρόνται στό αό ρθρό 22 

 δεν πρόσκόμιόσει εγκαιόρως τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας δικαιόλόγήτικαό

 στις περιπτωό σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περιό  πρόό σκλήσής
για  υπόβόλήό  δικαιόλόγήτικωό ν  απόό  τόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό,  αν,  καταό  τόν  εόλεγχό  των
παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, συό μφωνα με τα αό ρθρό 4.2 τής παρόυό σας, διαπιστωθειό όό τι τα
στόιχειόα πόυ δήλωό θήκαν στό ΕΕΕΣ ειόναι εκ πρόθεόσεως απατήλαό ,  ήό  όό τι εόχόυν υπόβλήθειό
πλασταό  απόδεικτικαό  στόιχειόα,  ήό  αν,  απόό  τα  παραπαό νω  δικαιόλόγήτικαό  πόυ
πρόσκόμιόσθήκαν  νόμιόμως  και  εμπρόθεόσμως,  δεν  απόδεικνυό εται  ή  μή  συνδρόμήό  των
λόό γων απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 18 ήό  ή πλήό ρωσή μιας ήό  περισσόό τερων απόό  τις απαιτήό σεις
των,

 δεν πρόσεόλθει εγκαιόρως για υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό .
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 υπόβαό λει μή καταό λλήλή πρόσφόραό  με τήν εόννόια τής περ. 46 τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ2 τόυ
ν. 4412/2016

 δεν  ανταπόκριθειό  στή  σχετικήό  πρόό σκλήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  εντόό ς  τής
πρόβλεπόό μενής,  στό  αό ρθρό  4.1  (ή)  πρόθεσμιόας  και  δεν  υπόβαό λλει  εξήγήό σεις,  σε
περιόπτωσή ασυνήό θιστα χαμήλήό ς πρόσφόραό ς,

15.5. Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής  καλήό ς
εκτεόλεσής.

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόυς λόιπόυό ς πρόσφεόρόντες,  συό μφωνα με τα ειδικόό τερα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016.

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

16.1 Πρόβλεόπεται ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό    πόσόστόυό  ιόσό με (5 %) πεόντε τόις εκατόό ,
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή τής καταβόλήό ς απόό  τόν αναό δόχό ισόό πόσής εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς. 

Η χόρήγόυό μενή πρόκαταβόλήό  ειόναι εόντόκή απόό  τήν ήμερόμήνιόα καταβόλήό ς τής στόν αναό δόχό. Για τό
πόσόό  αυτόό  βαρυό νεται  ό  αναό δόχός  με  τόό κό,  ό  όπόιόός  υπόλόγιόζεται  με  πόσόστόό  επιτόκιόόυ  πόυ
ανεόρχεται  σε  πόσόστόό  ιόσό  με  τό  μικρόό τερό  επιτόό κιό  των  εντόό κων  γραμματιόων  τόυ  Δήμόσιόόυ
δωδεκαό μήνής ήό , αν δεν εκδιόδόνται τεότόια, εξαό μήνής διαό ρκειας πρόσαυξήμεόνό καταό  0,25 πόσόστιαιόες
μόναό δες. Τό επιτόό κιό μπόρειό  να αναπρόσαρμόό ζεται με κόινήό  απόό φασή των Υπόυργωό ν Οικόνόμικωό ν
και Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν   «σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16» . 

Η  πρόκαταβόλήό  και  ή  εγγυό ήσή  πρόκαταβόλήό ς  μπόρόυό ν  να  χόρήγόυό νται  τμήματικαό .  Η
πρόκαταβόλήό  απαγόρευό εται  να  χρήσιμόπόιήθειό  για  δαπαό νες  πόυ  δεν  σχετιόζόνται,  αό μεσα  ήό
εόμμεσα, με τό αντικειόμενό τής συό μβασής.

Η  απόό σβεσή  τής  πρόκαταβόλήό ς  και  ή  επιστρόφήό  τής  εγγυό ήσής  πρόκαταβόλήό ς
πραγματόπόιόυό νται,  συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  των  αό ρθρων  72  και  150  τόυ  ν.  4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)  .

Η εγγυήτικήό  επιστόλήό  πρόκαταβόλήό ς  καταπιόπτει με αιτιόλόγήμεόνή απόό φασή τής αναθεότόυσας
αρχήό ς, ή όπόιόα εκδιόδεται μεταό  απόό  πρόήγόυό μενή εισήό γήσή τής Διευθυό νόυσας Υπήρεσιόας.

16.2 Για  την  ταχύτερη,  σε  σχέση  με  τη  συμβατική  προθεσμία,  εκτέλεσης  του  παρόντος

έργου προβλέπεται  η  χορήγηση  πρόσθετης  καταβολής  (πριμ)   στον  Ανάδοχο ποσοστού  2% επί  της  της
αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου
είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.  

16.3 Στήν  περιόπτωσή  αυτήό ν,  για  τήν  πλήρωμήό  τής  πρόό σθετής  καταβόλήό ς  απαιτειόται  ή
πρόήγόυό μενή  εόκδόσή  απόό φασής  τόυ  αρμόό διόυ  απόφαινόμεόνόυ  όργαό νόυ,  μεταό  απόό  γνωό μή  τόυ
αρμόό διόυ τεχνικόυό  συμβόυλιόόυ, ήό τόι τής αναθεότόυσας αρχήό ς και, σε περιόπτωσή πόυ δεν υπαό ρχει, τόυ
τεχνικόυό  συμβόυλιόόυ τής Γενικήό ς Γραμματειόας Υπόδόμωό ν. 

16.4 Η πρόό σθετή καταβόλήό  καταβαό λλεται με τήν εμπρόό θεσμή όλόκλήό ρωσή τόυ συμβατικόυό
αντικειμεόνόυ. Η πρόό σθετή καταβόλήό  θεωρειόται συμπλήρωματικόό  εργόλαβικόό  ανταό λλαγμα, εγκριόνεται
αναλόόγως,  ως  τρόπόπόιόήσή  τής  συό μβασής,  βαό σει  τής  περ.  α’  τής  παρ.  1  τόυ  αό ρθρόυ  132 τόυ  ν.
4412/2016 και περιλαμβαό νεται σε ειδικόό  λόγαριασμόό , πόυ υπόβαό λλει ό αναό δόχός μεταό  τήν εόκδόσή
βεβαιόωσής περαό τωσής εργασιωό ν  και  τήν αναγραφήό  σε αυτήό  τής ταχυό τερής εκτεόλεσής τόυ εόργόυ
συό μφωνα με τόυς ειδικόό τερόυς όό ρόυς των εγγραό φων τής συό μβασής.
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16.5 Οι απόφαό σεις για παραταό σεις πρόθεσμιωό ν ρυθμιόζόυν καό θε θεόμα, πόυ σχετιόζεται με τήν
πρόό σθετή αυτήό  καταβόλήό  και ιδιαιότερα, αν μετατιόθεται, μερικαό  ήό  όλικαό , ό κριόσιμός, για τήν πρόό σθετή
καταβόλήό , χρόό νός, με σαφήό  και εμπεριστατωμεόνή αιτιόλόγιόα, πρόκειμεόνόυ να δικαιόυό ται ό αναό δόχός
πρόό σθετή αμόιβήό , καταό  τα όριζόό μενα ανωτεόρω,, υπόό  τόν όό ρό ό αναό δόχός να ειόναι πλήό ρως ανυπαιότιός
για τις χόρήγήθειόσες παραταό σεις.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής απαιτειόται ή παρόχήό  εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υό ψός τής όπόιόας καθόριόζεται σε πόσόστόό   5%  επιό
τής  εκτιμωό μενής  αξιόας  τής  συό μβασής  (ήό  τόυ  τμήό ματός  τής  συό μβασής,  σε  περιόπτωσή
υπόδιαιόρεσής  σε  τμήό ματα),  χωριός  να  συμπεριλαμβαό νόνται  τα  δικαιωό ματα  πρόαιόρεσής,  χωριός
Φ.Π.Α. και κατατιόθεται μεόχρι και τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό  .

Σε  περιόπτωσή  τρόπόπόιόήσής  τής  συό μβασής  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  ή  όπόιόα
συνεπαό γεται  αυό ξήσή  τής  συμβατικήό ς  αξιόας,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  όφειόλει  να  απαιτειό  απόό  τόν
αναό δόχό  να  καταθεόσει,  μεόχρι  και  τήν  υπόγραφήό  τής  τρόπόπόιήμεόνής  συό μβασής,
συμπλήρωματικήό  εγγυό ήσή  τό  υό ψός  τής  όπόιόας  ανεόρχεται  σε  πόσόστόό  5%  επιό  τόυ  πόσόυό  τής
αυό ξήσής τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός ΦΠΑ.

Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς εκτεόλεσής περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό  και τόν τιότλό τής
σχετικήό ς συό μβασής .

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  τής  συό μβασής  καλυό πτει  συνόλικαό  και  χωριός  διακριόσεις  τήν
εφαρμόγήό  όό λων  των  όό ρων  τής  συό μβασής  και  καό θε  απαιότήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ήό  τόυ
κυριόόυ τόυ εόργόυ εόναντι τόυ αναδόό χόυ.

Ο  χρόό νός  ισχυό ός  τής  εγγυό ήσής  καλήό ς  εκτεόλεσής  πρεόπει  να  ειόναι  μεγαλυό τερός  καταό  τρεις  (3)
τόυλαό χιστόν μήό νες απόό  τό αό θρόισμα τής συμβατικήό ς  πρόθεσμιόας,  τής όριακήό ς  πρόθεσμιόας και
τόυ χρόό νόυ υπόχρεωτικήό ς συντήό ρήσής τόυ εόργόυ, συό μφωνα με τό αό ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα
εόγγραφα τής παρόυό σας συό μβασής.

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  καταπιόπτει  υπεόρ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  στήν  περιόπτωσή
παραό βασής απόό  τόν αναό δόχό των όό ρων τής συό μβασής, όό πως αυτήό  ειδικόό τερα όριόζει.

Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  καλήό ς  εκτεόλεσής,  καταπιόπτόυν  με  αιτιόλόγήμεόνή  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς,  ή  όπόιόα  εκδιόδεται  μεταό  απόό  πρόήγόυό μενή  εισήό γήσή  τής  Διευθυό νόυσας
Υπήρεσιόας.

Ειδικαό ,  σε περιόπτωσή όριστικόπόιόήσής τής απόό φασής εόκπτωσής τόυ αναδόό χόυ, τό συό νόλό των
εγγυήό σεων για τήν καλήό  εκτεόλεσή τόυ εόργόυ, καταπιόπτει υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, ως ειδικήό
πόινικήό  ρήό τρα, και καταό  μεόγιστό μεόχρι τό υπόλειπόό μενό πρός κατασκευήό  πόσόό  τής συό μβασής και
εφόό σόν λήφθειό υπόό ψή πρός επιστρόφήό  αρνήτικόό ς λόγαριασμόό ς.

Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεόλεσής, όό πως αυτήό  διαμόρφωό θήκε κατόό πιν τρόπόπόιήό σεων τής συό μβασής,
καταό  τό  αό ρθρό  132  τόυ  ν.  4412/2016,  μειωό νεται  αμεόσως  μεταό  απόό  τήν  εόγκρισή  τής  τελικήό ς
επιμεότρήσής  απόό  τή  διευθυό νόυσα  υπήρεσιόα,  καταό  πόσόστόό  εβδόμήό ντα  τόις  εκατόό  (70%)  τής
συνόλικήό ς αξιόας. 

Τό συό νόλό των εγγυήό σεων καλήό ς εκτεόλεσής επιστρεόφεται χωριός καθυστεόρήσή, αμεόσως μεταό  απόό
τήν εόγκρισή τόυ πρωτόκόό λλόυ παραλαβήό ς και τήν εόγκρισή τόυ τελικόυό  λόγαριασμόυό  τόυ εόργόυ.

17.2  Δεν πρόβλεόπεται εγγυό ήσή καλήό ς λειτόυργιόας
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17.3 Οι  κρατήό σεις  τής  παρ.  12  τόυ  αό ρθρόυ  152  τόυ  ν.  4412/2016,  περιό  λόγαριασμωό ν  και
πιστόπόιήό σεων, μπόρειό  να αντικατασταθόυό ν όπότεδήό πότε απόό  τόν αναό δόχό, μερικαό  ήό  όλικαό , με
ισόό πόσή εγγυήτικήό  επιστόλήό . Οι εγγυήό σεις αυτεός περιόριόζόνται καταό  πόσόστόό  πεόντε τόις εκατόό
(5%)  επιό  τής  αξιόας  των  εργασιωό ν  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στις  υπόβεβλήμεόνες  στήν  υπήρεσιόα
επιμετρήό σεις.  Η μειόωσή απόφασιόζεται  απόό  τή  διευθυό νόυσα υπήρεσιόα,  υό στερα απόό  αιότήσή τόυ
αναδόό χόυ,  ή  όπόιόα  συνόδευό εται  απόό  ειδικόό  απόλόγισμόό  των  εργασιωό ν  των  όπόιόων  εόχόυν
υπόβλήθειό όι επιμετρήό σεις.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  των  αό ρθρων  15,  16  και  17  εκδιόδόνται  απόό  πιστωτικαό  ήό
χρήματόδότικαό  ιδρυό ματα ήό  ασφαλιστικεός επιχειρήό σεις καταό  τήν εόννόια των περιπτωό σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τή- μεόλή
τής  Ένωσής  ήό  τόυ  Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ  ήό  στα  κραό τή-μεόρή  τής  ΣΔΣ  και  εόχόυν,
συό μφωνα με τις ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επιόσής, να εκδιόδόνται απόό  τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ήό  να  παρεόχόνται  με  γραμμαό τιό  τόυ  Ταμειόόυ  Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων  με
παρακαταό θεσή  σε  αυτόό  τόυ  αντιόστόιχόυ  χρήματικόυό  πόσόυό .  Αν  συσταθειό  παρακαταθήό κή  με
γραμμαό τιό  παρακαταό θεσής  χρεόγραό φων  στό  Ταμειόό  Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων,  τα
τόκόμεριόδια  ήό  μεριόσματα πόυ  λήό γόυν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  εγγυό ήσής  επιστρεόφόνται  μεταό  τή
λήό ξή τόυς στόν υπεόρ όυ ή εγγυό ήσή όικόνόμικόό  φόρεόα.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός εκδιόδόνται κατ’ επιλόγήό  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα/ αναδόό χόυ απόό
εόναν ήό  περισσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ,   ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς 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 ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-12-
2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21-12-
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Αν,  για  λόόγόυς  ανωτεόρας  βιόας ήό  για  τεχνικόυό ς  λόόγόυς  δεν  διενεργήθειό  ή  απόσφραό γισή  καταό  τήν
όρισθειόσα ήμεόρα ήό  αν μεόχρι τή μεόρα αυτήό  δεν εόχει υπόβλήθειό καμιόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γισή και ή
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  αντιόστόιχα  μετατιόθενται  σε  όπόιαδήό πότε  αό λλή  ήμεόρα,  με  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς.  Η  απόό φασή  αυτήό  κόινόπόιειόται   στόυς  πρόσφεόρόντες, μεόσω  τής
λειτόυργικόό τήτας “Επικόινωνιόα”,  πεόντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ήμεόρες πριν τή νεόα ήμερόμήνιόα,
και αναρταό ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεότει, καθωό ς και
στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή
απόσφραό γισή των πρόσφόρωό ν ήό  δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, μπόρειό να όρισθειό και νεόα ήμερόμήνιόα,
εφαρμόζόμεόνων καταό  τα λόιπαό  των διαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφιόων. Σε περιόπτωσή πόυ
και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή  απόσφραό γισή  των  πρόσφόρωό ν  ήό  δεν
υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, διεξαό γεται νεόα διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής για τό εν λόό γω
εόργό  με  τήν  εκ  νεόόυ  τήό ρήσή  όό λων  των  διατυπωό σεων  δήμόσιόό τήτας  πόυ  πρόβλεόπόνται  στις
διαταό ξεις τόυ παρόό ντός (επαναλήπτικόό ς διαγωνισμόό ς, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 98
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016).
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό  δεσμευό ει τόν συμμετεόχόντα στόν διαγωνισμόό  καταό  τή διαό ταξή
τόυ  αό ρθρόυ  97  τόυ  ν.  4412/2016,  για  διαό στήμα  (10)  μηνών,  απόό  τήν  ήμερόμήνιόα  λήό ξής  τής
πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν.

19.2 Πρόσφόραό  πόυ  όριόζει  χρόό νό  ισχυό ός  μικρόό τερό  απόό  αυτόό ν  πόυ  πρόβλεόπεται  στό  παρόό ν
απόρριόπτεται ως μή κανόνικήό .

19.3 Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό,  πριν τή λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, να ζήταό  απόό
τόυς πρόσφεόρόντες να παρατειόνόυν τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς και τής εγγυό ήσής
συμμετόχήό ς.  κατ’ ανωό τατό όό ριό για χρόνικόό  διαό στήμα ιόσό με τό πρόβλεπόό μενό στήν παρ. 19.1 .
Μεταό  απόό  τή  λήό ξή  και  τόυ  παραπαό νω  ανωό τατόυ  χρόνικόυό  όριόόυ  παραό τασής  ισχυό ός  τής
πρόσφόραό ς,  τα απότελεόσματα τής  παρόυό σας  διαδικασιόας  αναό θεσής ματαιωό νόνται,  εκτόό ς  αν  ή
αναθεότόυσα  αρχήό  κριόνει,  καταό  περιόπτωσή,  αιτιόλόγήμεόνα,  όό τι  ή  συνεόχισή  τής  διαδικασιόας
εξυπήρετειό  τό δήμόό σιό συμφεόρόν, όπόό τε όι όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα
μπόρόυό ν να επιλεόξόυν να παρατειόνόυν τήν πρόσφόραό  τόυς,  εφόό σόν τόυς ζήτήθειό  πριν απόό  τήν
παό ρόδό τόυ ανωτεόρω ανωό τατόυ όριόόυ παραό τασής τής πρόσφόραό ς τόυς. Η διαδικασιόα αναό θεσής
συνεχιόζεται  με  όό σόυς  παρεότειναν  τις  πρόσφόρεός  τόυς  και  απόκλειόόνται  όι  λόιπόιό  όικόνόμικόιό
φόρειός.

19.4 Αν  λήό ξει  ό  χρόό νός  ισχυό ός  των πρόσφόρωό ν  και  δεν  ζήτήθειό  παραό τασή  τής  πρόσφόραό ς,  ή
αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται,  με  αιτιόλόγήμεόνή  απόό φασήό  τής,  εφόό σόν  ή  εκτεόλεσή  τής  συό μβασής
εξυπήρετειό  τό δήμόό σιό συμφεόρόν,  να ζήτήό σει,  εκ των υστεόρων,  απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς  φόρειός
πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα να παρατειόνόυν τόν χρόό νό ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς, καθωό ς
και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς,  όπόό τε ή διαδικασιόα συνεχιόζεται με τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός,  όι
όπόιόόι πρόεόβήσαν στις ανωτεόρω ενεόργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή αναρτήό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (…………………………..).

2. Τα  εόγγραφα  τής  παρόυό σας  διαδικασιόας  δήμόό σιας  συό μβασής  καταχωρήό θήκαν  στό  σχετικόό
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόό σια Έργα με Συστήμικόό  Αυό ξόντα Αριθμόό :  … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήό θήκαν στή Διαδικτυακήό  Πυό λή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (http://www.dimosgrevenon.gr/), αναρταό ται σχετικήό
ενήμεόρωσή, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας. 

4. Περιόλήψή τής παρόυό σας Διακήό ρυξής δήμόσιευό εται στόν Ελλήνικόό  Τυό πό, συό μφωνα με τό αό ρθρό
66 ν. 4412/2016 και αναρταό ται στό πρόό γραμμα “Διαυό γεια” diavgeia.gov.gr. 

Τα  εόξόδα  των  εκ  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  απαραιότήτων  δήμόσιευό σεων  τής  περιόλήψής  τής
δήμόπρασιόας στήν όπόιόα αναδειόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν πρωό τό
λόγαριασμόό  πλήρωμήό ς τόυ εόργόυ.  Τα εόξόδα δήμόσιευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων διαγωνισμωό ν
για  τήν  αναό θεσή  τόυ  ιόδιόυ  εόργόυ,  καθωό ς  και  τα  εόξόδα  των  μή  απαραιότήτων  εκ  τόυ  νόό μόυ
δήμόσιευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεότόυσα αρχήό  και καταβαό λλόνται απόό  τις πιστωό σεις τόυ εόργόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβασή ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτήριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόιόός
δεν απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  βαό σει τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας και πλήρόιό  τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαιόωμα  συμμετόχήό ς  εόχόυν  φυσικαό  ήό  νόμικαό  πρόό σωπα,  ήό  ενωό σεις  αυτωό ν πόυ
δραστήριόπόιόυό νται στόν  Τόμεόα  των  Δήμόσιόων  Έργων  για  εόργα  κατήγόριόας Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών και πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνα σε:

α) σε κραό τός-μεόλός τής Ένωσής,

β) σε κραό τός-μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή δήμόό σια
συό μβασή καλυό πτεται απόό  τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεός σήμειωό σεις τόυ σχετικόυό
με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, καθωό ς και

δ)  σε  τριότες  χωό ρες πόυ δεν εμπιόπτόυν στήν περιόπτωσή γ΄  τής παρόυό σας παραγραό φόυ και  εόχόυν
συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσής δήμόσιόων
συμβαό 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 Οικόνόμικόό ς φόρεόας συμμετεόχει ειότε μεμόνωμεόνα ειότε ως μεόλός εόνωσής ,

21.3 Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων συμμετεόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.

Δεν απαιτειόται απόό  τις εν λόόγω ενωό σεις να περιβλήθόυό ν συγκεκριμεόνή νόμικήό  μόρφήό  για τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς.  Σε περιόπτωσή πόυ ή εόνωσή αναδειχθειό  αναό δόχός ή νόμικήό  τής μόρφήό  πρεόπει να ειόναι
τεότόια πόυ να εξασφαλιόζεται ή υό παρξή ενόό ς και μόναδικόυό  φόρόλόγικόυό  μήτρωό όυ για τήν εόνωσή (πχ
κόινόπραξιόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμεόνόι πρόσφεόρόντες πρεόπει να ικανόπόιόυό ν όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς. 

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ισχυό όυν τα εξήό ς :

 αναφόρικαό  με  τις  απαιτήό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22  Α  τής  παρόυό σας,  αυτεός  θα  πρεόπει  να
ικανόπόιόυό νται απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής 

 αναφόρικαό  με  τις  απαιτήό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22.Β  τής  παρόυό σας,  καό θε  μεόλός  τής  εόνωσής θα
πρεόπει να ειόναι εγγεγραμμεόνό στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα
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στό ως αό νω αό ρθρό, τόυλαό χιστόν σε μια απόό  τις κατήγόριόες πόυ αφόραό  στό υπόό  αναό θεσή εόργό.
Περαιτεόρω, αθρόιστικαό  πρεόπει να καλυό πτόνται όό λες όι κατήγόριόες τόυ εόργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θε  πρόσφεόρων  αποκλείεται απόό  τή  συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα  συό ναψής συό μβασής,
εφόό σόν συντρεόχει στό πρόό σωπόό  τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεόνό φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό) ήό  σε
εόνα απόό  τα μεόλή τόυ (αν πρόό κειται περιό εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων) εόνας απόό  τόυς λόόγόυς των πα -
ρακαό τω περιπτωό σεων:

22.A.1. Όταν υπαό ρχει εις βαό ρός τόυ αμεταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή για εόνα απόό  τα ακόό λόυθα
εγκλήό ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό  όριόζεται στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 24ής Οκτωβριόόυ 2008, για τήν καταπόλεόμήσή τόυ όργανωμεόνόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα
(εγκλήματικήό  όργαό νωσή),

β) ενεργητική δωροδοκία, όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περιό  τής καταπόλεόμήσής τής
δωρόδόκιόας,  στήν όπόιόα ενεόχόνται υπαό λλήλόι των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των ήό  των κρατωό ν-μελωό ν
τής Ένωσής (ΕΕ  C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 22ας Ιόυλιόόυ 2003, για τήν καταπόλεόμήσή τής δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και όό πως όριόζεται στό εθνικόό  διόκαιό τόυ όικό-
νόμικόυό  φόρεόα, και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα πόλιτικωό ν πρόσωό πων), 236 (δωρό-
δόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα δικαστικωό ν λειτόυργωό ν), 237Α παρ. 2 (εμπόριόα επιρρό-
ήό ς – μεσαό ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκιόα στόν ιδιωτικόό  τόμεόα) τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα,

γ) απάτη, εις βαό ρός των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ένωσής καταό  τήν εόννόια των αό ρθρων 3 και
4 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Ιόυλιόόυ
2017 σχετικαό  με τήν καταπόλεόμήσή, μεόσω τόυ πόινικόυό  δικαιόόυ, τής απαό τής εις βαό ρός των όικόνόμι -
κωό ν συμφερόό ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα
πόλιτικωό ν πρόσωό πων), 216 (πλαστόγραφιόα), 236 (δωρόδόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα
δικαστικωό ν  λειτόυργωό ν),  242  (ψευδήό ς  βεβαιόωσή,  νόό θευσή  κ.λπ.)  374  (διακεκριμεόνή  κλόπήό ),  375
(υπεξαιόρεσή), 386 (απαό τή), 386Α (απαό τή με υπόλόγιστήό ), 386Β (απαό τή σχετικήό  με τις επιχόρήγήό σεις),
390 (απιστιόα) τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα και των αό ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυό  Τελωνειακόυό  Κωό δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όό ταν αυταό  στρεόφόνται καταό  των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής ήό  συνδεόόνται με τήν πρόσβόλήό  αυτωό ν των συμφερόό ντων, καθωό ς και τα εγκλήό ματα των αό ρ-
θρων 23 (διασυνόριακήό  απαό τή σχετικαό  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικεός διαταό ξεις για τήν πόινικήό
πρόστασιόα των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεός δραστήριόό τήτες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιόχως, στα αό ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινό-
βόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 15ής Μαρτιόόυ 2017, για τήν καταπόλεόμήσή τής τρόμόκρατιόας και τήν
αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαισιόόυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ και για τήν τρόπόπόιόήσή
τής απόό φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ήό  ήθικήό  αυτόυργιόα ήό  συνεόργεια
ήό  απόό πειρα διαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 14 αυτήό ς,  και τα εγκλήό ματα των αό ρ-
θρων  187Α  και  187Β  τόυ  Πόινικόυό  Κωό δικα,  καθωό ς  και  τα  εγκλήό ματα των  αό ρθρων  32-35 τόυ  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήό  χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας,
όό πως αυτεός όριόζόνται στό αό ρθρό 1 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και
τόυ Συμβόυλιόόυ τής 20ής Μαιΐόυ  2015, σχετικαό  με τήν πρόό λήψή τής χρήσιμόπόιόήσής τόυ χρήματόπι -
στωτικόυό  συστήό ματός για τή νόμιμόπόιόήσή εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστήριόό τήτες ήό  για τή χρήμα-
τόδόό τήσή τής  τρόμόκρατιόας, τήν  τρόπόπόιόήσή  τόυ κανόνισμόυό  (ΕΕ)  αριθμ.  648/2012 τόυ Ευρω-
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παιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ, και τήν καταό ργήσή τής όδήγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρω-
παιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ  και  τόυ  Συμβόυλιόόυ  και  τής  όδήγιόας  2006/70/ΕΚ  τής  Επιτρόπήό ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Απριλιόόυ 2011, για
τήν πρόό λήψή και τήν καταπόλεόμήσή τής εμπόριόας ανθρωό πων και για τήν πρόστασιόα των θυμαό των
τής, καθωό ς και για τήν αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011,  σ.  1),  και  τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα (εμπόριόα αν-
θρωό πων). Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας απόκλειόεται επιόσής όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιόόυ εκδόό θή-
κε αμεταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή ειόναι μεόλός τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όρ -
γαό νόυ τόυ εν λόόγω όικόνόμικόυό  φόρεόα ήό  εόχει εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ
σε αυτόό .

Η υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ αφόραό :

α) Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιόρισμεόνής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικωό ν εταιρειωό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωό ν Κεφαλαιόυχικωό ν Εταιρειωό ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστεός.

β) Στις περιπτωό σεις ανωνυό μων εταιρειωό ν (Α.Ε.) τόν Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό
Συμβόυλιόόυ, καθωό ς  και  τα  πρόό σωπα  στα  όπόιόα  με  απόό φασή  τόυ  Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ  εόχει
ανατεθειό τό συό νόλό τής διαχειόρισής και εκπρόσωό πήσής τής εταιρειόας.

γ) Στις περιπτωό σεις των συνεταιρισμωό ν, τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ, ήό

δ) στις υπόό λόιπες περιπτωό σεις νόμικωό ν πρόσωό πων, τόν, καταό  περιόπτωσή, νόό μιμό  εκπρόό σωπό.

22.A.2

α) Όταν ό  πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων ήό  ει-
σφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτόό  εόχει διαπιστωθειό  απόό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις τής χωό ρας όό πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνός ήό  τήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα  ήό /και 

β) ή αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό να απόδειόξει με τα καταό λλήλα μεόσα όό τι ό πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις
υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  τήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής.

Αν ό πρόσφεόρων ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις
τόυ πόυ αφόρόυό ν τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν, τόό σό τήν κυό ρια, όό σό και τήν επι-
κόυρικήό  ασφαό λισή.

Οι υπόχρεωό σεις  των περ.  α’  και  β’  θεωρειόται  όό τι  δεν εόχόυν αθετήθειό  εφόό σόν δεν εόχόυν καταστειό
λήξιπρόό θεσμες ήό  εφόό σόν αυτεός εόχόυν υπαχθειό σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  πόυ τήρειόται.

Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεόρων, όό ταν εόχει εκπλήρωό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό  τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής πόυ όφειόλει, συμπεριλαμβανόμεόνων, καταό  περιόπτωσή,
των δεδόυλευμεόνων τόό κων ήό  των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  για τήν
καταβόλήό  τόυς, στό μεότρό πόυ τήρειό τόυς όό ρόυς τόυ δεσμευτικόυό  κανόνισμόυό

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

(α) εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις πόυ πρόβλεόπόνται στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
περιό αρχωό ν πόυ εφαρμόό ζόνται στις διαδικασιόες συό ναψής δήμόσιόων συμβαό σεων,

(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας τελειό υπόό  πτωό χευσή ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικασιόα  ειδικήό ς εκκαθαό ρισής
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ήό  τελειό υπόό  αναγκαστικήό  διαχειόρισή απόό  εκκαθαριστήό  ήό  απόό  τό δικαστήό ριό ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικα-
σιόα πτωχευτικόυό  συμβιβασμόυό  ήό  εόχει αναστειόλει τις επιχειρήματικεός τόυ δραστήριόό τήτες ήό  εόχει υπα-
χθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσής και δεν τήρειό τόυς όό ρόυς αυτήό ς ήό  εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδήό πότε αναό λό-
γή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόια διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνικεός διαταό ξεις νόό μόυ.

Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να μήν απόκλειόει εόναν όικόνόμικόό  φόρεόα, ό όπόιόός βριόσκεται σε μια εκ
των κατασταό σεων πόυ αναφεόρόνται στήν παρόυό σα περιόπτωσή, υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι ή αναθεότόυ-
σα αρχήό  εόχει απόδειόξει όό τι ό εν λόόγω φόρεόας ειόναι σε θεόσή να εκτελεόσει τή συό μβασή, λαμβαό νόντας
υπόό ψή τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεότρα για τή συνεόχισή τής επιχειρήματικήό ς τόυ λειτόυργιόας
(παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 

(γ) εαό ν, με τήν επιφυό λαξή τής παραγραό φόυ 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περιό πόινικωό ν
κυρωό σεων και αό λλων διόικήτικωό ν συνεπειωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαθεότει επαρκωό ς ευό λόγες ενδειό -
ξεις πόυ όδήγόυό ν στό συμπεόρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας συνήό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμι-
κόυό ς φόρειός με στόόχό τή στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,

(δ) εαό ν μιόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό  με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε) εαό ν μιόα καταό στασή στρεόβλωσής τόυ ανταγωνισμόυό  απόό  τήν πρόό τερή συμμετόχήό  των όικόνόμικωό ν
φόρεόων καταό  τήν πρόετόιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό
αό ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ) εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας εόχει  επιδειόξει  σόβαρήό  ήό  επαναλαμβανόό μενή πλήμμεόλεια καταό  τήν
εκτεόλεσή όυσιωό δόυς απαιότήσής στό πλαιόσιό πρόήγόυό μενής δήμόό σιας συό μβασής, πρόήγόυό μενής συό μ-
βασής με αναθεότόντα φόρεόα ήό  πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωό ρήσής πόυ ειόχε ως απότεόλεσμα τήν
πρόό ωρή καταγγελιόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμιωό σεις ήό  αό λλες παρόό μόιες κυρωό σεις,

(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει κριθειό εόνόχός εκ πρόθεόσεως σόβαρωό ν  απατήλωό ν δήλωό σεων, καταό
τήν παρόχήό  των πλήρόφόριωό ν πόυ απαιτόυό νται για τήν εξακριόβωσή τής απόυσιόας των λόόγων από-
κλεισμόυό  ήό  τήν πλήό ρωσή των κριτήριόων επιλόγήό ς, εόχει απόκρυό ψει τις πλήρόφόριόες αυτεός ήό  δεν ειόναι
σε θεόσή να πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγήό  τόυ αό ρθρόυ 79 τόυ ν.
4412/2016, περιό Ευρωπαιϋκόυό  Ενιαιόόυ Εγγραό φόυ Συό μβασής, καθωό ς και τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,

(η) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας επιχειόρήσε να επήρεαό σει με αθεόμιτό τρόό πό τή διαδικασιόα λήό ψής από -
φαό σεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  να απόκτήό σει  εμπιστευτικεός  πλήρόφόριόες  πόυ ενδεόχεται  να τόυ
απόφεόρόυν  αθεόμιτό  πλεόνεόκτήμα στή διαδικασιόα  συό ναψής συό μβασής ήό  να  παραό σχει  με  απατήλόό
τρόό πό παραπλανήτικεός  πλήρόφόριόες  πόυ ενδεόχεται  να επήρεαό σόυν όυσιωδωό ς  τις  απόφαό σεις  πόυ
αφόρόυό ν τόν απόκλεισμόό , τήν επιλόγήό  ήό  τήν αναό θεσή,

(θ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα, τό όπόιόό θεότει  σε
αμφιβόλιόα τήν ακεραιόό τήταό  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής (διαγωνισμόό ),
όικόνόμικόό ς  φόρεόας εαό ν συντρεόχόυν όι  πρόυϋ πόθεόσεις εφαρμόγήό ς  τής παρ.  4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

Οι  υπόχρεωό σεις  τής  παρόυό σής  αφόρόυό ν  στις  ανωό νυμες  εταιρειόες  πόυ  υπόβαό λλόυν  πρόσφόραό
αυτότελωό ς ήό  ως μεόλή εόνωσής ήό  πόυ συμμετεόχόυν στό μετόχικόό  κεφαό λαιό αό λλόυ νόμικόυό  πρόσωό πόυ
πόυ  υπόβαό λλει  πρόσφόραό  ήό  σε  νόμικαό  πρόό σωπα  τής  αλλόδαπήό ς   πόυ  αντιστόιχόυό ν  σε  ανωό νυμή
εταιρειόα.

Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς: 

α) όι εισήγμεόνες στα χρήματιστήό ρια κρατωό ν-μελωό ν τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής ήό  τόυ Οργανισμόυό  Οικό-
νόμικήό ς Συνεργασιόας και Αναό πτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειόες, 
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β) όι εταιρειόες, τα δικαιωό ματα ψήό φόυ των όπόιόων ελεόγχόνται απόό  μιόα ήό  περισσόό τερες επιχειρήό σεις
επενδυό σεων  (investment  firms),  εταιρειόες  διαχειόρισής  κεφαλαιόων/ενεργήτικόυό  (asset/fund
managers) ήό  εταιρειόες διαχειόρισής κεφαλαιόων επιχειρήματικωό ν συμμετόχωό ν (private equity firms),
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι όι τελευταιόες αυτεός εταιρειόες ελεόγχόυν, συνόλικαό  πόσόστόό  πόυ υπερβαιόνει
τό εβδόμήό ντα πεόντε τόις εκατόό  (75%) των δικαιωμαό των ψήό φων και ειόναι επόπτευόό μενες απόό  Επιτρό-
πεός  Κεφαλαιαγόραό ς  ήό  αό λλες  αρμόό διες  χρήματόόικόνόμικεός  αρχεός  κρατωό ν  μελωό ν  τής  Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής ήό  τόυ Ο.Ο.Σ.Α.

22.Α.6.  Η αναθεότόυσα αρχήό  απόκλειόει  όικόνόμικόό  φόρεόα σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόόγω πραό ξεων
ήό  παραλειόψεων αυτόυό  ειότε πριν ειότε καταό  τή διαδικασιόα, σε μιόα απόό  τις περιπτωό σεις των πρόήγόυό με -
νων παραγραό 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. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εμπιόπτει σε μια απόό  τις κατασταό σεις πόυ αναφεόρόνται στις παρα-
γραό φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτόό ς απόό  τήν περιόπτωσή β,  μπόρειό να πρόσκόμιόζει στόιχειόα πρόκειμεόνόυ
να απόδειόξει όό τι τα μεότρα πόυ εόλαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν τήν αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι συ-
ντρεόχει ό σχετικόό ς λόόγός απόκλεισμόυό . Για τόν σκόπόό  αυτόό ν, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας απόδεικνυό ει όό τι
εόχει καταβαό λει ήό  εόχει δεσμευθειό να καταβαό λει απόζήμιόωσή για ζήμιόες πόυ πρόκλήό θήκαν απόό  τό πόινι-
κόό  αδιόκήμα ήό  τό παραό πτωμα, όό τι εόχει διευκρινιόσει τα γεγόνόό τα και τις περισταό σεις με όλόκλήρωμεόνό
τρόό πό, μεόσω ενεργόυό  συνεργασιόας με τις ερευνήτικεός αρχεός, και εόχει λαό βει συγκεκριμεόνα τεχνικαό  και
όργανωτικαό  μεότρα, καθωό ς και μεότρα σε επιόπεδό πρόσωπικόυό  καταό λλήλα για τήν απόφυγήό  περαιτεόρω
πόινικωό ν αδικήμαό των ήό  παραπτωμαό των. Τα μεότρα πόυ λαμβαό νόνται απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός
αξιόλόγόυό νται σε συναό ρτήσή με τή σόβαρόό τήτα και τις ιδιαιότερες περισταό σεις τόυ πόινικόυό  αδικήό μα-
τός ήό  τόυ παραπτωό ματός. Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκήό , ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν από-
κλειόεται απόό  τή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής. Αν τα μεότρα κριθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόιειόται στόν
όικόνόμικόό  φόρεόα τό σκεπτικόό  τής απόό φασής αυτήό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εόχει απόκλειστειό, συό μ-
φωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, με τελεσιόδική απόό φασή, απόό  τή συμμετόχήό  σε διαδικασιόες συό ναψής
συό μβασής ήό  αναό θεσής παραχωό ρήσής δεν μπόρειό να καό νει χρήό σή τής ανωτεόρω δυνατόό τήτας καταό  τήν
περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό  πόυ όριόζεται στήν εν λόόγω απόό φασή

22.Α.8. Η απόό φασή για τήν διαπιόστωσή τής επαό ρκειας ήό  μή των επανόρθωτικωό ν μεότρων καταό  τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. 

22.Α.9. Οικόνόμικόό ς  φόρεόας,  σε  βαό ρός  τόυ  όπόιόόυ  εόχει  επιβλήθειό  ή  κυό ρωσή  τόυ  όριζόό ντιόυ
απόκλεισμόυό  συό μφωνα  με  τις  κειόμενες  διαταό ξεις,  και  για  τό  χρόνικόό  διαό στήμα  πόυ  αυτήό  όριόζει
απόκλειόεται απόό  τήν παρόυό σα διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόραό  τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, απαιτειόται όι
όικόνόμικόιό  φόρειός  να ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό πόυ τήρειόται  στό
κραό τός εγκαταό στασήό ς τόυς. Ειδικαό  όι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα απαιτειό -
ται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μήτρωό ό  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  τό  χρόνικόό
διαό στήμα πόυ εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεός διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ήό
στό Μήτρωό ό Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απόό  τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ
τελευταιόόυ ήό  στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των, αναό  περιόπτωσή, στήν κατήγόριόα/-ιες εόργόυ τόυ
αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας. Οι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι σε κραό τός μεόλός τής Ευρω -
παιϋκήό ς Ένωσής απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνόι στα Μήτρωό α τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό -
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ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι συμμετεόχόντες όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ δραστήριόπόιόυό νται στις κατήγόριόες  «Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών  έργων»  πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον οικονομική και χρηματοοικονομι-
κή επάρκεια, όπωςορίζεται στο άρθρο 51, του π.δ.71/2019, αντίστοιχη με την τάξη εγγραφής τους και τ
ην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις, 
άρθρο 65, του π.δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοίκαι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγε-
γραμμένοι στο

Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον για τις ανωτέρω 
κατηγορίες, πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν. 
3669/2008, αντίστοιχες με την τάξη εγγραφής τους και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
Σε περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, όι παραπαό νω ελαό χιστες απαιτήό σεις καλυό πτόνται
αθρόιστικαό  απόό  τα μεόλή τής εόνωσής.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας134.]
Ειδικαό  όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικόό  διαό στήμα πόυ
εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεός διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρεόπει να
υπερβαιόνόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ισχυό ει.
Μεταό  απόό  τή λήό ξή των ως αό νω μεταβατικωό ν διαταό ξεων και τήν πλήό ρή εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ
71/2019, όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεόπει να
υπερβαιόνόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 64 αυτόυό .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετεόχόντες όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ δραστήριόπόιόυό νται στις κατήγόριόες «Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών  έργων» πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον οικονομική και χρηματοοικονομι-
κή επάρκεια, όπωςορίζεται στο άρθρο 52, του π.δ.71/2019, αντίστοιχη με την τάξη εγγραφής τους και τ
ην εκτιμώμενη αξία της συό μβασής.  Επισήμαιόνεται  όό τι  λόό γω  των  όριζόό μενων  στις  μεταβατικεός  δια-
ταό ξεις, αό ρθρό 65, τόυ π.δ. 71/2019, στό διαγωνισμόό  γιόνόνται δεκτόιό  και συμμετεόχόντες όικόνόμικόιό
φόρειός  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον για τις  ανωτέρω
κατηγορίες, πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν.
3669/2008, αντίστοιχες με την τάξη εγγραφής τους και την εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης.
Σε περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, όι παραπαό νω ελαό χιστες απαιτήό σεις καλυό πτόνται
αθρόιστικαό  απόό  τα μεόλή τής εόνωσής.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας136, ήτοι από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε
άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο
με την αρχή της αναλογικότητας137.]
[Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και
κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου,
οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου
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τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας
από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα
(30) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να
συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης,
σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.138]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

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

Όσόν αφόραό  τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό
με τήν τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα, εόνας όικόνόμικόό ς φόρεόας μπόρειό,  να στήριόζεται στις
ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων, ασχεότως τής νόμικήό ς φυό σής των δεσμωό ν τόυ με αυτόυό ς. Στήν περιόπτωσή
αυτήό , απόδεικνυό όυν όό τι θα εόχόυν στή διαό θεσήό  τόυς τόυς αναγκαιόόυς πόό ρόυς, με τήν πρόσκόό μισή τής
σχετικήό ς δεόσμευσής των φόρεόων στήν ικανόό τήτα των όπόιόων στήριόζόνται.

Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας στήριόζεται στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων όό σόν αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ
σχετιόζόνται με τήν όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας και αυτόιό  όι
φόρειός ειόναι απόό  κόινόυό  υπευό θυνόι για τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής.

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εόνωσή μπόρειό  να στήριόζεται στις ικανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων  στήν  εόνωσή  ήό  αό λλων  φόρεόων  (για  τα  κριτήό ρια  τής  όικόνόμικήό ς  και
χρήματόόικόνόμικήό ς  επαό ρκειας  και  τα  κριτήό ρια  σχετικαό  με  τήν  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό
ικανόό τήτα).

Η αναθεότόυσα αρχήό  ελεόγχει, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όι φόρειός,
στις ικανόό τήτες των όπόιόων πρότιόθεται να στήριχθειό  ό πρόσφεόρων, πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια
επιλόγήό ς και, εαό ν συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  καταό  τα όριζόό μενα στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. 

Η  αναθεότόυσα  αρχήό  απαιτειό  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  να  αντικαταστήό σει  εόναν  φόρεόα  πόυ  δεν
πλήρόιό σχετικόό  κριτήό ριό επιλόγήό ς ήό  για τόν όπόιόό συντρεόχόυν όι λόό γόι απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22.Α
τής παρόυό σας.

Η αντικαταό στασή τόυ φόρεόα, στις ικανόό τήτες τόυ όπόιόόυ στήριόζεται ό όικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ δεν
πλήρόιό  σχετικόό  κριτήό ριό επιλόγήό ς  ήό  για τόν όπόιόόν συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  τής παρόυό σας,
γιόνεται  κατόό πιν  πρόό σκλήσής  πρός  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα,  εντόό ς  τριαό ντα  (30)  ήμερωό ν  απόό  τήν
ήμερόμήνιόα κόινόπόιόήσής τής πρόό σκλήσής στόν όικόνόμικόό  φόρεόα, για καό θε τριότό στις ικανόό τήτες
τόυ όπόιόόυ στήριόζεται, στό πλαιόσιό τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής συό μβασής. Ο φόρεόας με τόν
όπόιόό αντικαθιόσταται ό φόρεόας τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ δεν επιτρεόπεται να αντικατασταθειό  εκ
νεόόυ.

Η εκτεόλεσή των ...... γιόνεται υπόχρεωτικαό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται απόό
εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, απόό  εόναν απόό  τόυς συμμετεόχόντες στήν εόνωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

23.1 Καταό  τήν  υπόβόλήό  πρόσφόρωό ν  όι  όικόνόμικόιό  φόρειός  υπόβαό λλόυν  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό
Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιόό ισόδυναμειό  με  ενήμερωμεόνή υπευό θυνή δήό λωσή, με τις συνεόπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικαταό στασή των πιστόπόιήτικωό ν πόυ εκδιόδόυν δήμόό σιες αρχεός ήό
τριότα μεόρή, επιβεβαιωό νόντας όό τι ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας πλήρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσεις:
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α)  δεν  βριόσκεται  σε  μιόα  απόό  τις  κατασταό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22  Α  τής  παρόυό σας,
β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς τα όπόιόα εόχόυν καθόρισθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.

Σε  όπόιόδήό πότε  χρόνικόό  σήμειόό  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας,  μπόρειό  να  ζήτήθειό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό  τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

Τό ΕΕΕΣ φεόρει υπόγραφήό  με ήμερόμήνιόα εντόό ς τόυ χρόνικόυό  διαστήό ματός, καταό  τό όπόιόό μπόρόυό ν να
υπόβαό λλόνται πρόσφόρεός. 

Αν στό διαό στήμα πόυ μεσόλαβειό μεταξυό  τής ήμερόμήνιόας υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν εόχόυν επεόλθει μεταβόλεός στα δήλωθεόντα στόιχειόα, εκ μεόρόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ,  ό όικόνόμικόό ς  φόρεόας απόσυό ρει  τήν πρόσφόραό  τόυ,  χωριός  να απαιτειόται απόό φασή τής
αναθεότόυσας αρχήό ς. Στή συνεόχεια μπόρειό να τήν υπόβαό λει εκ νεόόυ με επιόκαιρό ΕΕΕΣ..

Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας δυό ναται να διευκρινιόζει τις δήλωό σεις και πλήρόφόριόες πόυ παρεόχει στό ΕΕΕΣ
με συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή, τήν όπόιόα υπόβαό λλει μαζιό με τό ΕΕΕΣ. 

Καταό  τήν υπόβόλήό  τόυ ΕΕΕΣ, καθωό ς και τής συνόδευτικήό ς υπευό θυνής δήό λωσής, ειόναι δυνατήό , με μόό νή
τήν υπόγραφήό  τόυ καταό  περιόπτωσή εκπρόσωό πόυ τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, ή πρόκαταρκτικήό  απόό δειξή
των  λόόγων  απόκλεισμόυό  πόυ  αναφεόρόνται  στό  αό ρθρό  22.Α.1  τής  παρόυό σας,  για  τό  συό νόλό  των
φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ ειόναι μεόλή τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ τόυ ήό  εόχόυν
εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ σε αυτόό ν.

Ως  εκπρόό σωπός  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τήν  εφαρμόγήό  τόυ  παρόό ντός,  νόειόται  ό  νόό μιμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτει απόό  τό ισχυό όν καταστατικόό  ήό  τό πρακτικόό  εκπρόσωό πήσήό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόλήό ς  τής  πρόσφόραό ς  ήό  τό  αρμόδιόως  εξόυσιόδότήμεόνό  φυσικόό  πρόό σωπό  να
εκπρόσωπειό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  για  διαδικασιόες  συό ναψής  συμβαό σεων  ήό  για  τή  συγκεκριμεόνή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής.

Ο όικόνόμικόό ς  φόρεόας φεόρει τήν υπόχρεόωσή, να δήλωό σει,  μεόσω τόυ ΕΕΕΣ,  με ακριόβεια στήν ανα-
θεότόυσα αρχήό ,  ως εόχόυσα τήν απόκλειστικήό  αρμόδιόό τήτα ελεόγχόυ για τήν τυχόό ν συνδρόμήό  λόό γων
απόκλεισμόυό , τήν καταό στασήό  τόυ σε σχεόσή με τόυς λόό γόυς πόυ πρόβλεόπόνται στό αό ρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 και στό αό ρθρό 22.Α  τής παρόυό σής και ταυτόό χρόνα να επικαλεσθειό  και τυχόό ν λήφθεόντα
μεότρα πρός απόκαταό στασή τής αξιόπιστιόας τόυ.

Επισήμαιόνεται  όό τι,  καταό  τήν  απαό ντήσή  όικόνόμικόυό  φόρεόα  στό  ερωό τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ήό  αό λλόυ
αντιόστόιχόυ εντυό πόυ ήό  δήό λωσής για συό ναψή συμφωνιωό ν με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόόχό τή
στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό , ή συνδρόμήό  περισταό σεων, όό πως ή τριετήό ς παραγραφήό  τής παρ. 10
τόυ αό ρθρόυ 73, περιό λόόγων απόκλεισμόυό , ήό  ή εφαρμόγήό  τής παρ. 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυό εται στό σχετικόό  πεδιόό πόυ πρόβαό λλει κατόό πιν θετικήό ς απαό ντήσής.

Οι  πρόήγόυό μενες  αρνήτικεός  απαντήό σεις  στό  ανωτεόρω  ερωό τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ήό  αό λλόυ  αντιόστόιχόυ
εντυό πόυ ήό  δήό λωσής, απόό  όικόνόμικόυό ς φόρειός όι όπόιόόι εμπιόπτόυν στό πεδιόό εφαρμόγήό ς τής παρ. 3β
τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυό ν τόν λόόγό απόκλεισμόυό  των περ. ζ’ ήό / και θ’ τής
παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ παρόό ντός και δεν απαιτειόται να δήλωθόυό ν καταό  τή συμπλήό ρωσή τόυ ΕΕΕΣ
και καό θε αντιόστόιχόυ εντυό πόυ.

Όσόν αφόραό  τις υπόχρεωό σεις  για τήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής (περ. α’
και β’ τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτεός θεωρειόται όό τι δεν εόχόυν αθετήθειό  εφόό σόν
δεν  εόχόυν  καταστειό  λήξιπρόό θεσμες  ήό  εφόό σόν  εόχόυν  υπαχθειό  σε  δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  πόυ
τήρειόται. Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν υπόχρεόυό ται να απαντήό σει καταφατικαό
στό σχετικόό  πεδιόό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόιόό ερωταό ται εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει ανεκπλήό ρωτες
υπόχρεωό σεις  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  ήό  εισφόρωό ν  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  ήό ,  καταό
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περιόπτωσή, εαό ν εόχει αθετήό σει τις παραπαό νω υπόχρεωό σεις τόυ.  

Στήν  περιόπτωσή  υπόβόλήό ς  πρόσφόραό ς  απόό  εόνωσή  όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό
Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβαό λλεται χωρισταό  απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής.

Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  δήλωό νει  στό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρόό θεσήό  τόυ για αναό θεσή υπεργόλαβιόας, υπόβαό λλει μαζιό  με τό δικόό  τόυ ΕΕΕΣ
και τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλαό βόυ.

Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  στήριόζεται  στις  ικανόό τήτες  ενόό ς  ήό
περισσόό τερων φόρεόων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ καό θε φόρεόα, στις ικανόό τήτες
τόυ όπόιόόυ στήριόζεται.

Τεόλός,  επισήμαιόνεται  όό τι  όι  πρόσφεόρόντες  δήλωό νόυν  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόιπό  εργόλαβικωό ν
συμβαό σεων στό Μεόρός  IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενόό τήτα Β («Οικόνόμικήό  και Χρήματόόικόνόμικήό  Επαό ρκεια»),
στό πεδιόό «Λόιπεός όικόνόμικεός ήό  χρήματόόικόνόμικεός απαιτήό σεις».

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δικαιόωμα συμμετόχήό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς, όό πως όριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και 22 τής παρόυό σας, κριόνόνται:

α) καταό  τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς, με τήν υπόβόλήό  τόυ ΕΕΕΣ, 

β) καταό  τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν κατακυό ρωσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α  εόως δ) και 

γ)καταό  τήν εξεότασή τής υπευό θυνής δήό λωσής, συό μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16, και στό αό ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυό σας.

Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς  φόρεόας ήό  εόνωσή αυτωό ν  στήριόζεται στις ικανόό τήτες
αό λλων φόρεόων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όι φόρειός στήν ικανόό τήτα των όπόιόων
στήριόζεται  ό  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  ήό  εόνωσή  αυτωό ν,  υπόχρεόυό νται  στήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας και όό τι πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς καταό  περιόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  υπόχρεόυό νται  να  υπόβαό λλόυν  δικαιόλόγήτικαό  ήό  αό λλα  απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεότρό πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νει τα πιστόπόιήτικαό
ήό  τις συναφειός πλήρόφόριόες απευθειόας μεόσω πρόό σβασής σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων σε όπόιόδήό πότε
κραό τός - μεόλός τής Ένωσής, ή όπόιόα διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό  μήτρωό ό συμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό  επιχειόρήσής,  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  απόθήό κευσής  εγγραό φων  ήό  συό στήμα  πρόεπιλόγήό ς.  Η
δήό λωσή για τήν πρόό σβασή σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων εμπεριεόχεται στό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό Έγγραφό
Συό μβασής  (ΕΕΕΣ).  Η  δήό λωσή  για  τήν  πρόό σβασή  σε  εθνικήό  βαό σή  δεδόμεόνων  εμπεριεόχεται   στό
Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ),  στό όπόιόό περιεόχόνται επιόσής όι  πλήρόφόριόες πόυ
απαιτόυό νται  για  τόν συγκεκριμεόνό  σκόπόό ,  όό πως ή  ήλεκτρόνικήό  διευό θυνσή τής  βαό σής  δεδόμεόνων,
τυχόό ν δεδόμεόνα αναγνωό ρισής και, καταό  περιόπτωσή, ή απαραιότήτή δήό λωσή συναιόνεσής. 

Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγήτικαό , όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  πόυ
εόχει αναθεόσει τή συό μβασή διαθεότει ήό δή τα δικαιόλόγήτικαό  αυταό .

Όλα τα απόδεικτικαό  εόγγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εόως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται και γιόνόνται
απόδεκταό ,  συό μφωνα με τα αναλυτικαό  όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 (β) τής παρόυό σας.  Τα απόδεικτικαό
εόγγραφα συνταό σσόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα συό μφωνα με τό αό ρθρό 6 τής παρόυό σας.  Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να ζήτειό  απόό
πρόσφεόρόντες, σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας, να υπόβαό λλόυν όό λα
ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό , όό ταν αυτόό  απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 

Ο πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  κατόό πιν  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς  πρόό σκλήσής απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλει τα ακόό λόυθα δικαιόλόγήτικαό , καταό  τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 τής παρόυό σας:

Για  τήν  απόό δειξή  τής  μή  συνδρόμήό ς  των  λόόγων  απόκλεισμόυό  τόυ  άρθρου  22Α,  ό  πρόσωρινόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλει  αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγήτικαό :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ήό ,  ελλειόψει αυτόυό ,  ισόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδιόδεται απόό
αρμόό δια δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ κραό τόυς-μεόλόυς ήό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας όό πόυ
ειόναι εγκατεστήμεόνός ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας, απόό  τό όπόιόό πρόκυό πτει όό τι πλήρόυό νται αυτεός
όι πρόυϋ πόθεόσεις, πόυ να εόχει εκδόθειό  εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ. Η υπόχρεόωσή
πρόσκόό μισής  τόυ  ως  αό νω  απόσπαό σματός  αφόραό  και  τα  πρόό σωπα  των  τελευταιόων   τεσσαό ρων
εδαφιόων  τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια αρχήό
τόυ  όικειόόυ  κραό τόυς  -  μεόλόυς  ήό  χωό ρας,  περιό  τόυ  όό τι  εόχόυν  εκπλήρωθειό  όι  υπόχρεωό σεις  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στήν
καταβόλήό  των εισφόρωό ν  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  (ασφαλιστική ενημερότητα), συό μφωνα με  τήν
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό  τήν ελλήνικήό  νόμόθεσιόα αντιόστόιχα,  πόυ να ειόναι
εν ισχυό  καταό  τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περιόπτωσή πόυ δεν αναφεόρεται σε αυτόό  χρόό νός
ισχυό ός, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ.

Για  τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  ήό  εκτελόυό ν  εόργα  στήν  Ελλαό δα τα  σχετικαό
δικαιόλόγήτικαό  πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τήν  Ανεξαό ρτήτή  Αρχήό
Δήμόσιόων  Εσόό δων  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  και  για  τις  κόινόπραξιόες  στις  όπόιόες
συμμετεόχει για τα δήμόό σια εόργα πόυ ειόναι σε εξεόλιξή. Οι αλλόδαπόιό  πρόσφεόρόντες θα υπόβαό λλόυν
υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν εόχόυν υπόχρεόωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περιόπτωσή
πόυ εόχόυν τεότόια υπόχρεόωσή θα υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  τής  Α.Α.Δ.Ε.

 β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδιόδεται απόό  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα καλυό πτει τις ασφαλιστικεός υπόχρεωό σεις τόυ πρόσφεόρόντός όικόνόμικόυό  φόρεόα α) ως
φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας, β) για εόργα πόυ
εκτελειό  μόό νός τόυ ήό  σε κόινόπραξιόα καθωό ς και γ)  για τα στελεόχή-μήχανικόυό ς τόυ πόυ στελεχωό νόυν
τό πτυχιόό τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής και πόυ εόχόυν υπόχρεόωσή ασφαό λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμεόας
πρωό ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα όικόνόμικόιό φόρειός υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό
ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας (κυό ριας και επικόυρικήό ς ασφαό λισής) για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή
εξαρτήμεόνής  εργασιόας.  Δεν  απότελόυό ν  απόό δειξή  ενήμερόό τήτας  τής  πρόσφεόρόυσας  εταιριόας,
απόδεικτικαό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας  των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ στελεχωό νόυν τό πτυχιόό τής
εταιριόας ως εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεόρόντες (φυσικαό  και νόμικαό  πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό
όπόιόό υπαό ρχει  υπόχρεόωσή ασφαό λισής σε ήμεδαπόυό ς  ασφαλιστικόυό ς όργανισμόυό ς.  Αν απασχόλόυό ν
τεότόιό  πρόσωπικόό ,  πρεόπει  να  υπόβαό λλόυν  σχετικόό  απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς  ενήμερόό τήτας
εκδιδόό μενό απόό  τόν eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό  για τήν αθεότήσή των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφόραό  στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής. 

(γ) για τήν  παράγραφο  Α.4(β)  του άρθρου 22:  πιστόπόιήτικόό  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τήν  αρμόό δια
δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεόλόυς ήό  χωό ρας, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3)
μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ. 
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Για τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ ειόναι εγκαταστήμεόνόι ήό  εκτελόυό ν εόργα στήν Ελλαό δα:

γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με τό όπόιόό βεβαιωό νεται όό τι δεν τελόυό ν
υπόό  πτωό χευσή, πτωχευτικόό  συμβιβασμόό , αναγκαστικήό  διαχειόρισή, δεν εόχόυν υπαχθειό  σε διαδικασιόα
εξυγιόανσής  καθωό ς και  όό τι τό νόμικόό  πρόό σωπό δεν εόχει τεθειό υπόό  εκκαθαό ρισή με δικαστικήό  απόό φασή.
Τό εν λόόγω πιστόπόιήτικόό  εκδιόδεται απόό  τό αρμόό διό πρωτόδικειόό τής εόδρας τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα. 

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, συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, ως καό θε
φόραό  ισχυό όυν.  Τα φυσικαό  πρόό σωπα δεν υπόβαό λλόυν πιστόπόιήτικόό  περιό μή θεόσής σε εκκαθαό ρισή. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όό πως αυταό  εμφανιόζόνται στό taxisnet,
απόό  τήν όπόιόα να πρόκυό πτει ή μή αναστόλήό  τής επιχειρήματικήό ς δραστήριόό τήταό ς τόυς.

Πρόκειμεόνόυ  για  τα  σωματειόα  και  τόυς  συνεταιρισμόυό ς,  τό  Ενιαιόό  Πιστόπόιήτικόό  Δικαστικήό ς
Φερεγγυόό τήτας εκδιόδεται για τα σωματειόα απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό, και για τόυς συνεταιρισμόυό ς
για τό χρόνικόό  διαό στήμα εόως τις 31.12.2019 απόό  τό Ειρήνόδικειόό και μεταό  τήν παραπαό νω ήμερόμήνιόα
απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν τό κραό τός-μεόλός ήό  χωό ρα δεν εκδιόδει τα υπόό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικαό  ήό  όό πόυ τα
πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις υπόό   1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α, τό
εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή ήό
στις  χωό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεται  εόνόρκή βεβαιόωσή,  απόό  υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ
ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό
εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός ό όικόνόμικόό ς φόρεόας.

Στήν περιόπτωσή αυτήό  όι αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός παρεόχόυν επιόσήμή δήό λωσή στήν όπόιόα αναφεόρεται
όό τι δεν εκδιόδόνται τα εόγγραφα ήό  τα  πιστόπόιήτικαό  τής παρόυό σας παραγραό φόυ ήό  όό τι τα εόγγραφα ήό  τα
πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις πόυ αναφεόρόνται στα υπόό   1 και 2 και 4 (β)
τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας 

Οι επιόσήμες δήλωό σεις καθιόστανται διαθεόσιμες μεόσω τόυ επιγραμμικόυό  απόθετήριόόυ πιστόπόιήτικωό ν
(e-Certis) τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

(ε) Για  τις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τής  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  υπόβαό λλεται  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν συντρεόχόυν στό πρόό σωπόό  τόυ όι όριζόό μενόι λόόγόι απόκλεισμόυό .

Ειδικαό  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  για  τις  εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιήτικαό  χόρήγόυό μενα απόό  τα
αρμόό δια  επιμελήτήό ρια  και  φόρειός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  όό πως  πρόβλεόπεται  στή  με  αριθ.
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  απόό φασή, περιό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ,  όό πως ισχυό ει, απόό  τα
όπόιόα απόδεικνυό εται όό τι τα πρόό σωπα με βεβαιόωσή τόυ Μ.Ε.Κ.  πόυ στελεχωό νόυν τήν εργόλήπτικήό
επιχειόρήσή, δεν εόχόυν διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα.

Μεταό  τή λήό ξή ισχυό ός των μεταβατικωό ν διαταό ξεων τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή
εόναρξή ισχυό ός των διαταό ξεωό ν τόυ τελευταιόόυ, για τις εγγεγραμμεόνες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις,  ή  μή  συνδρόμήό  τόυ  ως  αό νω  λόόγόυ  απόκλεισμόυό  περιό  σόβαρόυό  επαγγελματικόυό
παραπτωό ματός,  απόδεικνυό εται με τήν υπόβόλήό  τόυ πιστόπόιήτικόυό  τόυ Τμήό ματός ΙΙ  τόυ εν λόόγω
μήτρωό όυ πόυ συνισταό  επιόσήμό καταό λόγό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 47
τόυ ως αό νω π.δ.

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

Για τήν απόό δειξή τής μή συνδρόμήό ς  τόυ λόόγόυ απόκλεισμόυό  τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
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υπόβαό λλόνται, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωό νυμή εταιριόα:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης  μετοχών,  εφόό σόν  ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  ειόναι  ανωό νυμή
εταιριόα ήό  νόμικόό  πρόό σωπό στή μετόχικήό  συό νθεσή τόυ όπόιόόυ συμμετεόχει ανωό νυμή εταιρειόα ήό  νόμικόό
πρόό σωπό  τής  αλλόδαπήό ς   πόυ  αντιστόιχειό  σε  ανωό νυμή  εταιρειόα  (πλην  των  περιπτώσεων  που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):

i)  Για τήν απόό δειξή τής εξαιόρεσής απόό  τήν υπόχρεόωσή όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωό ν τόυς καταό
τήν περ. α) τόυ αό ρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii)  Όσόν  αφόραό  τήν  εξαιόρεσή  τής  περ.  β)  τόυ  ιόδιόυ  αό ρθρόυ,  για  τήν  απόό δειξή  τόυ  ελεόγχόυ
δικαιωμαό των ψήό φόυ, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόό μενής εταιρειόας και, εαό ν αυτήό  ειόναι διαφόρετικήό
τόυ πρόσωρινόυό  αναδόό χόυ,  πρόό σθετή υπευό θυνή δήό λωσή τόυ τελευταιόόυ, στις όπόιόες αναφεόρόνται όι
επιχειρήό σεις  επενδυό σεων,  όι  εταιρειόες  διαχειόρισής  κεφαλαιόων/ενεργήτικόυό  ήό  κεφαλαιόων
επιχειρήματικωό ν συμμετόχωό ν,  αναό  περιόπτωσή και τό συνόλικόό  πόσόστόό  των δικαιωμαό των ψήό φόυ
πόυ ελεόγχόυν στήν ελεγχόό μενή απόό  αυτεός εταιρειόα.  Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι  εποπτευόμενες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο
22.Α.5. 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:

 Πιστόπόιήτικόό  ΓΕΜΗ, απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεός ειόναι όνόμαστικεός πόυ να εόχει
εκδόθειό εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ.

 Αναλυτικήό  καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό  των μετόχωό ν
καό θε μετόόχόυ (μετόχόλόόγιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό βιβλιόό μετόόχων
τής εταιρειόας,  τό πόλυό  τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες  πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς  τής
πρόσφόραό ς.

Ειδικόό τερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
πρόσκόμιόζόυν μόό νό τήν αναλυτικήό  καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν
αριθμόό  των μετόχωό ν καό θε μετόόχόυ (μετόχόλόόγιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό
βιβλιόό μετόόχων τής εταιρειόας, τό πόλυό  τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς
τής πρόσφόραό ς καθωό ς ή απαιότήσή για τήν υπόβόλήό  τόυ πιστόπόιήτικόυό  απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει
όό τι  όι  μετόχεός  ειόναι  όνόμαστικεός,  καλυό πτεται  συό μφωνα  με  τα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  23.9  τής
παρόυό σας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφόό σόν,καταό  τό διόκαιό τής εόδρας τόυς, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμιόζόυν:

i) πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εόδρας, απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι
μετόχεός ειόναι όνόμαστικεός,

ii) αναλυτικήό  καταό στασή  μετόό χων,  με  αριθμόό  των  μετόχωό ν  τόυ  καό θε  μετόό χόυ,  όό πως  τα
στόιχειόα  αυταό  ειόναι  καταχωρήμεόνα  στό βιβλιόό  μετόό χων τής εταιρειόας  με  ήμερόμήνιόα  τό πόλυό  30
εργαό σιμες μεόρες πριν τήν υπόβόλήό  πρόσφόραό ς,

iii) καό θε  αό λλό  στόιχειόό  απόό  τό  όπόιόό  να  πρόκυό πτει  ή  όνόμαστικόπόιόήσή  μεόχρι  φυσικόυό
πρόσωό πόυ των μετόχωό ν, πόυ εόχει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ήμεόρες πριν τήν
υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. 
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Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετόχωό ν ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμιόζόυν:

i) βεβαιόωσή  περιό  μή  υπόχρεόωσής  όνόμαστικόπόιόήσής  των  μετόχωό ν  απόό  αρμόό δια  αρχήό ,
εφόό σόν  υπαό ρχει  σχετικήό  πρόό βλεψή,  διαφόρετικαό  πρόσκόμιόζεται  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
διαγωνιζόό μενόυ,

ii)  εόγκυρή  και  ενήμερωμεόνή  καταό στασή  πρόσωό πων  πόυ  κατεόχόυν  τόυλαό χιστόν  1%  των
μετόχωό ν ήό  δικαιωμαό των ψήό φόυ,

iii) εαό ν δεν τήρειόται τεότόια καταό στασή, πρόσκόμιόζεται σχετικήό  καταό στασή πρόσωό πων, πόυ
κατεόχόυν τόυλαό χιστόν εόνα τόις εκατόό  (1%) των μετόχωό ν ήό  δικαιωμαό των ψήό φόυ, συό μφωνα με τήν
τελευταιόα  Γενικήό  Συνεόλευσή,  αν  τα  πρόό σωπα  αυταό  ειόναι  γνωσταό  στήν  εταιρειόα.  Σε  αντιόθετή
περιόπτωσή,  ή  εταιρειόα  αιτιόλόγειό  τόυς  λόό γόυς  πόυ  δεν  ειόναι  γνωσταό  τα  ως  αό νω  πρόό σωπα, ή  δε
αναθεότόυσα  αρχήό  δεν  διαθεότει  διακριτικήό  ευχεόρεια  καταό  τήν  κριόσή  τής  αιτιόλόγιόας  αυτήό ς.
Εναπόό κειται  στήν αναθεότόυσα αρχήό  να απόδειόξει  τή  δυνατόό τήτα τής εταιρειόας  να υπόβαό λλει  τήν
πρόαναφερόό μενή  καταό στασή,  διαφόρετικαό  ή  μή  υπόβόλήό  τής  σχετικήό ς  καταό στασής  δεν  επιφεόρει
εόννόμες συνεόπειες σε βαό ρός τής εταιρειόας. 

Όλα  τα ανωτεόρω  εόγγραφα  πρεόπει  να  ειόναι  επικυρωμεόνα  απόό  τήν  καταό  νόό μόν  αρμόό δια  αρχήό  τόυ
κραό τόυς τής εόδρας τόυ υπόψήφιόόυ και να συνόδευό όνται απόό  επιόσήμή μεταό φρασή στήν ελλήνικήό .

Ελλειόψεις στα δικαιόλόγήτικαό  όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωό ν συμπλήρωό νόνται, καταό  τό αό ρθρό 9
τής παρόυό σας.

Περαιτεόρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των  Υπόυργωό ν  Αναό πτυξής  και  Επικρατειόας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,  υπόγεγραμμεόνή
συό μφωνα με τό αό ρθρό 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για  τήν  περιόπτωσή  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλεισμόυό .

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

(α) Όσόν  αφόραό  τήν  καταλλήλόό τήτα  για  τήν  αό σκήσή  τής  επαγγελματικήό ς  δραστήριόό τήτας,  όι
πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.ΕΠ
μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και απόό
τήν  πλήό ρή  εόναρξή  ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό  Τμήό μα  Ι  τόυ  Μήτρωό όυ
Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων  Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  ήό  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στα Μήτρωό α
Περιφερειακωό ν Ενότήό των, αναό  περιόπτωσή, στήν/στις κατήγόριόα/ες 

- Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και  τάξης  Α1  και  άνω
για  έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΦΥΣΙΚΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ) )

- και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα αντίστοιχης κατηγορίας

(β) Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  λόιπαό  κραό τή  μεόλή  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής
πρόσκόμιόζόυν  τις  δήλωό σεις  και  πιστόπόιήτικαό  πόυ  περιγραό φόνται  στό  Παραό ρτήμα  XI τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  κραό τός  μεόλός  τόυ  Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό
Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ) ήό  σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό
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αναό θεσή  δήμόό σια  συό μβασή  καλυό πτεται  απόό  τα  Παραρτήό ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικεός
σήμειωό σεις τόυ σχετικόυό  με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, ήό  σε τριότες χωό ρες
πόυ  δεν  εμπιόπτόυν  στήν  πρόήγόυό μενή   περιόπτωσή  και  εόχόυν  συναό ψει  διμερειός  ήό  πόλυμερειός
συμφωνιόες  με  τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν  αναό θεσής δήμόσιόων συμβαό σεων,  πρόσκόμιόζόυν
πιστόπόιήτικόό  αντιόστόιχόυ επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  μήτρωό όυ. Στήν περιόπτωσή πόυ χωό ρα δεν
τήρειό  τεότόιό  μήτρωό ό,  τό  εόγγραφό  ήό  τό  πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να  αντικαθιόσταται  απόό  εόνόρκή
βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή ήό  στις χωό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεται εόνόρκή βεβαιόωσή, απόό  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό
αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστήμεόνός  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας,  όό τι  δεν  τήρειόται  τεότόιό  μήτρωό ό  και  όό τι  ασκειό  τή
δραστήριόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.

Τα ως αό νω δικαιόλόγήτικαό  υπόό  α), β) και γ) γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν εόχόυν εκδόθειό  εόως τριαό ντα
(30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις
εόκδόσής αυτωό ν πρόβλεόπεται συγκεκριμεόνός χρόό νός ισχυό ός και ειόναι σε ισχυό  καταό  τήν υπόβόλήό  τόυς

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

Η όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται:

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν
πόυ περιεόχει, μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
π.δ.  71/2019,  και  απόό  τήν  πλήό ρή  εόναρξή ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ,  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνται  απόό  τήν ως αό νω
βεβαιόωσή εγγραφήό ς,  με τήν υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ
πρόβλεόπόνται  στό  Μεόρός  Ι  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια
επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

Σε καό θε περιόπτωσή,  ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό  για τήν απόό δειξή
των λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  αναό λόγα με τήν τιθεόμενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαιότήσή.

Ειδικαό ,  για  τήν  απόό δειξή  τής  απαιότήσής  τής  μή  υπεόρβασής  των ανωό τατων  επιτρεπτωό ν  όριόων
ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων:

 με τήν υπόβόλήό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ εν ισχυό ει, συνόδευόό μενής, αναό  περιόπτωσή, απόό  πιόνακα
όό λων των υπόό  εκτεόλεσή εόργων (ειότε ως μεμόνωμεόνός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό  υπεργόλαβιόας)  και  αναφόραό  για  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόιπό  αναό  εόργό  και  τό  συνόλικόό
ανεκτεόλεστό,  για  τα  εόργα  πόυ  ειόναι  υπόό  εξεόλιξή  και  δεν  συμπεριλαμβαό νόνται  στήν
ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ ήό

 με τήν υπόβόλήό  υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, συνόδευόό μενής απόό  πιόνακα
όό λων των υπόό  εκτεόλεσή εόργων (ειότε ως μεμόνωμεόνός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό  υπεργόλαβιόας)  και  αναφόραό  για  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόιπό  αναό  εόργό  και  τό  συνόλικόό
ανεκτεόλεστό,  για  τις  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  πόυ  δεν  διαθεότόυν  ενήμερόό τήτα  πτυχιόόυ,
καταό  τις κειόμενες διαταό ξεις. 

Ειδικαό  για τόυς εγγεγραμμεόνόυς στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των,  όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Γ  απόδεικνυό όνται  με  τήν  υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων  απόό  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό  μεόσα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
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Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(β) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους  ήό
διαθεότόυν πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ συμμόρφωό νόνται  με  τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα  πιστόπόιόήσής,  καταό  τήν  εόννόια  τόυ  Παραρτήό ματός  VII τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό
απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,
καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ  .

(γ) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι  τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται:

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν
πόυ περιεόχει μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
π.δ.  71/2019,  και  απόό  τήν  πλήό ρή  εόναρξή ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ,  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνται απόό  τήν ως αό νω
βεβαιόωσή εγγραφήό ς,  με τήν υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ
πρόβλεόπόνται  στό  Μεόρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια
επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016, αναό λόγα με τήν τιθεόμενή στό αό ρθρό 22.Δ
απαιότήσή.

Σε καό θε περιόπτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων τεχνικήό ς και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό  για τήν απόό δειξή των
λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Ειδικαό  για τόυς εγγεγραμμεόνόυς στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των, όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Δ  απόδεικνυό όνται  με  τήν  υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων  απόό  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό  μεόσα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(β) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ  συμμόρφωό νόνται  με  τα
ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμιόζόυν  στις  αναθεότόυσες  αρχεός  πιστόπόιήτικόό
εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό
όργανισμόό  πιστόπόιόήσής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ 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,

44

ΑΔΑ: Ψ3Ν8Ω9Γ-859





ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

1) στις περιπτωό σεις πόυ ό όικόνόμικόό ς φόρεόας ειόναι νομικό πρόσωπο και εγγραό φεται υπόχρεωτικαό
ήό  πρόαιρετικαό  στό ΓΕΜΗ και δήλωό νει τήν εκπρόσωό πήσή και τις μεταβόλεός τής στό ΓΕΜΗ:

α) για τήν 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  τήν  απόό δειξή  τής  νόό μιμής  συό στασής  και  των  μεταβόλωό ν  τόυ  νόμικόυό  πρόσωό πόυ,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόιόό πρεόπει να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό
τήν υπόβόλήό  τόυ.

2) Στις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τα,  καταό  περιόπτωσή,  νόμιμόπόιήτικαό  εόγγραφα συό στασής και  νόό μιμής
εκπρόσωό πήσής,  συνόδευόό μενα απόό  υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μιμόυ εκπρόσωό πόυ όό τι εξακόλόυθόυό ν
να ισχυό όυν καταό  τήν υπόβόλήό  τόυς:

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συό στασής,

2. Αντιόγραφό τόυ ισχυό όντός καταστατικόυό  με τό ΦΕΚ στό όπόιόό εόχόυν δήμόσιευτειό  όό λες όι
μεόχρι  σήό μερα  τρόπόπόιήό σεις  αυτόυό  ήό  επικυρωμεόνό  αντιόγραφό  κωδικόπόιήμεόνόυ
καταστατικόυό  (εφόό σόν υπαό ρχει)

3. ΦΕΚ στό όπόιόό εόχει δήμόσιευτειό τό πρακτικόό  ΔΣ εκπρόσωό πήσής τόυ νόμικόυό  πρόσωό πόυ,

4. Πρακτικόό  Δ.Σ περιό εόγκρισής συμμετόχήό ς στό διαγωνισμόό , στό όπόιόό μπόρειό να περιεόχεται
και  εξόυσιόδόό τήσή  (εφόό σόν  αυτόό  πρόβλεόπεται  απόό  τό  καταστατικόό  τόυ  υπόψήφιόόυ
αναδόόχόυ) για υπόγραφήό  και υπόβόλήό  πρόσφόραό ς σε περιόπτωσή πόυ δεν υπόγραό φει ό ιόδιός
ό νόό μιμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεόα τήν πρόσφόραό  και τα λόιπαό  απαιτόυό μενα εόγγραφα τόυ
διαγωνισμόυό  και όριόζεται συγκεκριμεόνό αό τόμό, 

5.  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας  δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  τρόπόπόιήό σεων  τόυ
καταστατικόυό  / μή λυό σής τής εταιρειόας.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1. Αντιόγραφό τόυ καταστατικόυό , με όό λα τα μεόχρι σήό μερα τρόπόπόιήτικαό , ήό  φωτόαντιόγραφό
επικυρωμεόνόυ, απόό  δικήγόό ρό, κωδικόπόιήμεόνόυ καταστατικόυό , εφόό σόν υπαό ρχει.

2.  Πιστόπόιήτικαό  αρμόό διας δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  των τρόπόπόιήό σεων τόυ
καταστατικόυό .

Σε  περιόπτωσή  εγκαταό στασής  τόυς  στήν  αλλόδαπήό ,  τα  δικαιόλόγήτικαό  συό στασήό ς  τόυς
εκδιόδόνται με βαό σή τήν ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τής χωό ρας πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνα, απόό  τήν
όπόιόα και εκδιόδεται τό σχετικόό  πιστόπόιήτικόό .

Σε περιόπτωσή πόυ για τή διενεόργεια τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής εόχόυν χόρήγήθειό  εξόυσιόες

45

ΑΔΑ: Ψ3Ν8Ω9Γ-859





σε  πρόό σωπό  πλεόόν  αυτωό ν  πόυ  αναφεόρόνται  στα  παραπαό νω  εόγγραφα,  πρόσκόμιόζεται  επιπλεόόν
απόό φασή-  πρακτικόό  τόυ  αρμόδιόόυ  καταστατικόυό  όργαό νόυ  διόιόκήσής  τόυ  νόμικόυό  πρόσωό πόυ
χόρήγήό θήκαν όι σχετικεός εξόυσιόες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς πρόσκόμιόζόυν  τα  πρόβλεπόό μενα,  καταό  τή  νόμόθεσιόα  τής
χωό ρας εγκαταό στασής, απόδεικτικαό  εόγγραφα, και εφόό σόν δεν πρόβλεόπόνται, υπευό θυνή δήό λωσή  τόυ
νόό μιμόυ  εκπρόσωό πόυ,  απόό  τήν  όπόιόα  απόδεικνυό όνται  τα  ανωτεόρω  ως  πρός  τή  νόό μιμή  συό στασή,
μεταβόλεός και εκπρόσωό πήσή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα.

Οι ως αό νω υπευό θυνες δήλωό σεις γιόνόνται απόδεκτεός, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό  μεταό  τήν κόινόπόιόήσή
τής πρόό σκλήσής για τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν.

Απόό  τα ανωτεόρω εόγγραφα πρεόπει να πρόκυό πτόυν ή νόό μιμή συό στασή  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, όό λες όι
σχετικεός τρόπόπόιήό σεις των καταστατικωό ν, τό/τα πρόό σωπό/α πόυ δεσμευό ει/όυν νόό μιμα τήν εταιριόα
καταό  τήν  ήμερόμήνιόα  διενεόργειας  τόυ  διαγωνισμόυό  (νόό μιμός  εκπρόό σωπός,  δικαιόωμα  υπόγραφήό ς
κλπ.),  τυχόό ν  τριότόι,  στόυς  όπόιόόυς  εόχει  χόρήγήθειό  εξόυσιόα  εκπρόσωό πήσής,  καθωό ς  και  ή  θήτειόα
τόυ/των ήό /και των μελωό ν τόυ όργαό νόυ διόιόκήσής/ νόό μιμόυ εκπρόσωό πόυ.

Γ. Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπόβαό λλόυν κόινήό  πρόσφόραό ,  υπόβαό λλόυν τα παραπαό νω,
καταό  περιόπτωσή δικαιόλόγήτικαό , για καό θε όικόνόμικόό  φόρεόα πόυ συμμετεόχει στήν εόνωσή, συό μφωνα
με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.

Δ. Σε περιόπτωσή πόυ ό πρόσφεόρων ειόναι φυσικόό  πρόό σωπό/ ατόμικήό  επιχειόρήσή, τα φυσικαό , εφόό σόν
εόχει  χόρήγήό σει  εξόυσιόες  εκπρόσωό πήσής  σε  τριότα  πρόό σωπα,  πρόσκόμιόζεται  εξόυσιόδόό τήσή  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόό γόυς  ήό  διαθεότόυν
πιστόπόιόήσή απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται με τα ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα
πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να  υπόβαό λλόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν
αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής.

Στα πιστόπόιήτικαό  αυταό  αναφεόρόνται τα δικαιόλόγήτικαό  βαό σει των όπόιόων εόγινε ή εγγραφήό  των
εν λόό γω όικόνόμικωό ν φόρεόων στόν επιόσήμό καταό λόγό ήό  ή πιστόπόιόήσή και ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.

Η πιστόπόιόυό μενή εγγραφήό  στόυς επιόσήμόυς καταλόό γόυς απόό  τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ήό  τό
πιστόπόιήτικόό ,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,  συνισταό  τεκμήό ριό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό  τις απαιτήό σεις πόιότικήό ς επιλόγήό ς, τις όπόιόες καλυό πτει ό επιόσήμός
καταό λόγός ήό  τό πιστόπόιήτικόό .

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν πόυ αναφεόρόνται στό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς
τόυς.

(β) Οι όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις ταό ξεις 3ή εόως και 7ή, μεόχρι τή
λήό ξή  τής  μεταβατικήό ς  περιόό δόυ  ισχυό ός,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  65  τόυ  π.δ.  71/2019,
υπόβαό λλόντας «Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ»  εν ισχυό  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς
των δικαιόλόγήτικωό ν:

-  απόό σπασμα  πόινικόυό  μήτρωό όυ  τόυ  αό ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυό σας  για  τόν  Πρόό εδρό  και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής. Για τα λόιπαό  μεόλή τόυ Δ.Σ τής εταιρειόας,  θα
πρεόπει να υπόβλήθειό  αυτότελωό ς απόό σπασμα πόινικόυό  μήτρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό  δεν
καλυό πτόνται απόό  τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ. 
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- φόρόλόγικήό  και ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας.

- τα πιστόπόιήτικαό  απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τι καλυό πτόνται πλήό ρως (όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωό σεις) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ.

- τό πιστόπόιήτικόό  απόό  τό αρμόό διό επιμελήτήό ριό όό σόν αφόραό  τό λόό γό απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ).

-  τό  πιστόπόιήτικόό  τής  αρμόό διας  αρχήό ς  για  τήν  όνόμαστικόπόιόήσή  των  μετόχωό ν  τόυ  αό ρθρόυ
23.3. (στ).

- τα  απόδεικτικαό  εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής  τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.

Σε περιόπτωσή πόυ καό πόιό απόό  τα ανωτεόρω δικαιόλόγήτικαό  εόχει λήό ξει, πρόσκόμιόζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγήτικόό  εν ισχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν αναφεόρεται ρήταό  όό τι τα στελεόχή
τόυ πτυχιόόυ τόυ πρόσφεόρόντα ειόναι ασφαλιστικωό ς ενήό μερα στόν  eΕΦΚΑ (τόμεόας πρωό ήν ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ό  πρόσφεόρων  πρόσκόμιόζει  επιπλεόόν  τής  ενήμερόό τήτας  πτυχιόόυ,  ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα για τα στελεόχή αυταό .

Απόό  τήν πλήό ρή εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς στό Τμήό μα ΙΙ τόυ
Μήτρωό όυ  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  Δήμόσιόων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελειό  επιόσήμό
καταό λόγό  και  απαλλαό σσει  τις  εγγεγραμμεόνες  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  απόό  τήν  πρόσκόό μισή
των απόδεικτικωό ν μεόσων πόυ πρόβλεόπόνται στα αό ρθρα 47 επόό μενα.

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Στήν περιόπτωσή πόυ όικόνόμικόό ς φόρεόας επιθυμειό  να στήριχθειό  στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων,
ή  απόό δειξή  όό τι  θα  εόχει  στή  διαό θεσήό  τόυ  τόυς  αναγκαιόόυς  πόό ρόυς,  γιόνεται  με  τήν   υπόβόλήό
σχετικόυό  συμφωνήτικόυό  των φόρεόων αυτωό ν για τόν σκόπόό  αυτόό .

Ειδικόό τερα,  πρόσκόμιόζεται  εόγγραφό  (συμφωνήτικόό  ήό  σε  περιόπτωσή  νόμικόυό  πρόσωό πόυ
απόό φασή τόυ αρμόδιόόυ όργαό νόυ διόιόκήσής αυτόυό  ήό  σε περιόπτωσή φυσικόυό  πρόσωό πόυ υπευό θυνή
δήό λωσή),  δυναό μει  τόυ  όπόιόόυ  αμφόό τερόι,  διαγωνιζόό μενός   όικόνόμικόό ς  φόρεόας  και  τριότός
φόρεόας,  εγκριόνόυν  τή  μεταξυό  τόυς  συνεργασιόα  για  τήν  καταό  περιόπτωσή  παρόχήό  πρός  τόν
διαγωνιζόό μενό τής  χρήματόόικόνόμικήό ς  ήό /και  τεχνικήό ς  ήό /και  επαγγελματικήό ς  ικανόό τήτας τόυ
φόρεόα, ωό στε αυτήό  να ειόναι στή διαό θεσή τόυ διαγωνιζόό μενόυ  για τήν εκτεόλεσή τής Συό μβασής. Η
σχετικήό  αναφόραό  θα  πρεόπει  να  ειόναι  λεπτόμερήό ς  και  να  αναφεόρει  κατ’  ελαό χιστόν  τόυς
συγκεκριμεόνόυς πόό ρόυς πόυ θα ειόναι διαθεόσιμόι για τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής και τόν τρόό πό
δια  τόυ  όπόιόόυ  θα  χρήσιμόπόιήθόυό ν  αυτόιό  για  τήν  εκτεόλεσή  τής  συό μβασής.  Ο  τριότός  θα
δεσμευό εται  ρήταό  όό τι  θα  διαθεόσει  στόν  διαγωνιζόό μενό  τόυς  συγκεκριμεόνόυς  πόό ρόυς  καταό  τή
διαό ρκεια τής συό μβασής και ό διαγωνιζόό μενός  όό τι θα καό νει χρήό σή αυτωό ν σε περιόπτωσή πόυ τόυ
ανατεθειό  ή  συό μβασή.  Σε  περιόπτωσή  πόυ  ό  τριότός  διαθεότει  χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια,  θα
δήλωό νει  επιόσής όό τι  καθιόσταται  απόό  κόινόυό  με τόν διαγωνιζόό μενό υπευό θυνός για τήν εκτεόλεσή
τής  συό μβασής.  Σε  περιόπτωσή  πόυ  ό  τριότός  διαθεότει  στόιχειόα  τεχνικήό ς  ήό  επαγγελματικήό ς
καταλλήλόό τήτας πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωό ν και τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα πόυ
όριόζόνται στήν περιόπτωσή στ’ τόυ Μεόρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν.
4412/2016  ήό  με  τήν  σχετικήό  επαγγελματικήό  εμπειριόα,  θα  δεσμευό εται  όό τι  θα  εκτελεόσει  τις
εργασιόες ήό  υπήρεσιόες για τις όπόιόες απαιτόυό νται όι  συγκεκριμεόνες ικανόό τήτες,  δήλωό νόντας τό
τμήό μα τής συό μβασής πόυ θα εκτελεόσει.

23. 11 Επισήμαιόνεται όό τι γιόνόνται απόδεκτεός:

 όι εόνόρκες βεβαιωό σεις πόυ αναφεόρόνται στήν παρόυό σα Διακήό ρυξή, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό
εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, 
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 όι υπευό θυνες δήλωό σεις, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό  μεταό  τήν κόινόπόιόήσή τής πρόό σκλήσής για
τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν. Σήμειωό νεται όό τι δεν απαιτειόται θεωό ρήσή τόυ γνήσιόόυ τής
υπόγραφήό ς τόυς.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόραό  των  διαγωνιζόμεόνων  περιλαμβαό νει  τόυς  ακόό λόυθόυς  ήλεκτρόνικόυό ς
υπόφακεόλόυς:

(α)  υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»

 (β)  υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »

συό μφωνα με τα κατωτεόρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» πρεόπει, επιό  πόινήό  απόκλεισμόυό ,
να περιεόχει τα ακόό λόυθα υπόό  (α) και (β) στόιχειόα::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επιόσής δυό ναται να περιλαμβαό νει και συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή, με τήν όπόιόα ό όικόνόμικόό ς
φόρεόας  μπόρειό  να  διευκρινιόζει  τις  δήλωό σεις  και  πλήρόφόριόες  πόυ  παρεόχει  στό  ΕΕΕΣ.  Η
συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή υπόγραό φεται, συό μφωνα με όό σα πρόβλεόπόνται στό αό ρθρό 79 Α τόυ
ιόδιόυ ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

24.3  Ο  ήλεκτρόνικόό ς  υπόφαό κελός  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »  περιεόχει  τό  αρχειόό  pdf,  τό  όπόιόό
παραό γεται  απόό  τό  υπόσυό στήμα,  αφόυό  συμπλήρωθόυό ν  καταλλήό λως  όι  σχετικεός  φόό ρμες  και
υπόγραό φεται,  τόυλαό χιστόν  με  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό ,  ή  όπόιόα  υπόστήριόζεται  απόό
αναγνωρισμεόνό (εγκεκριμεόνό) πιστόπόιήτικόό .

24.4 Στήν περιόπτωσή πόυ με τήν πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται  δήμόό σια ήό /  και ιδιωτικαό  εόγγραφα,
αυταό  γιόνόνται απόδεκταό , συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 β τής παρόυό 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας αναφεόρει στήν πρόσφόραό  τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότιόθεται να αναθεόσει  υπόό  μόρφήό  υπεργόλαβιόας σε τριότόυς,  καθωό ς και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
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πρότειόνει.

25.2. Η τήό ρήσή των υπόχρεωό σεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει τήν ευθυό νή τόυ κυριόόυ αναδόόχόυ.

25.4 Η αναθεότόυσα αρχήό :

α) ελεόγχει  τήν  επαγγελματικήό  καταλλήλόό τήτα  τόυ  υπεργόλαό βόυ  να  εκτελεόσει  τό  πρός  αναό θεσή
τμήό μα, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 22.Β (αό ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευό ει
τή μή συνδρόμήό ,  στό πρόό σωπόό  τόυ,  των λόόγω απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(αό ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συό μφωνα με τα καταό  περιόπτωσή ειδικωό ς πρόβλεπόό μενα
στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας (αό ρθρα 79 εόως 81 ν. 4412/2016).  

β) απαιτειό  υπόχρεωτικαό  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  να  αντικαταστήό σει  εόναν  υπεργόλαό βό,  όό ταν
κατόό πιν  τόυ  ελεόγχόυ  και  τής  επαλήό θευσής  τής  ως  αό νω  περιόπτωσής  (α),  διαπιστωό νεται  όό τι  δεν
πλήρόυό νται όι όό ρόι  επαγγελματικήό ς καταλλήλλόό τήτας τόυ υπεργόλαό βόυ ήό  όό ταν συντρεόχόυν όι  ως
αό νω λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ.

Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Καό θε διαφόραό  μεταξυό  των συμβαλλόό μενων μερωό ν πόυ πρόκυό πτει ήό  σχετιόζεται με τήν  ερμήνειόα και/ ήό
τό κυό ρός και/ήό  τήν εφαρμόγήό  και/ήό  τήν εκτεόλεσή τής συμβαό σής  επιλυό εται με τήν αό σκήσή πρόσφυγήό ς
ήό  αγωγήό ς στό διόικήτικόό  εφετειόό τής περιφεόρειας, στήν όπόιόα εόχει υπόγραό φει ή συό μβασή συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 175 ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εόγκρισή  κατασκευήό ς  τόυ  δήμόπρατόυό μενόυ  εόργόυ,  απόφασιόστήκε  με  τήν  αριθμ.
168/2021 Απόό φασή Δήμότικόυό  Συμβόυλιόόυ . 

26.2  Ο  Κυό ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρειό  να  εγκαταστήό σει  για  τό  εόργό  αυτόό  Τεχνικόό  Συό μβόυλ ό. Ο
Αναό δόχός  τόυ  εόργόυ,  εόχει  τήν  υπόχρεόωσή  να  διευκόλυό νει  τις  δραστήριόό τήτες  τόυ  Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό  τή συμβατικήό  σχεόσή τής Υπήρεσιόας με αυτόό ν.

26.3 Οι πρόσφεόρόντες,  με τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς τόυς,  απόδεόχόνται ανεπιφυό λακτα τόυς
όό ρόυς τής παρόυό σας Διακήό ρυξής 

26.  4 Η Αναθεότόυσα Αρχήό  ενήμερωό νει  τό φυσικόό  πρόό σωπό πόυ υπόγραό φει  τήν πρόσφόραό  ως
πρόσφεόρων ήό  ως νόό μιμός εκπρόό σωπός πρόσφεόρόντός, όό τι ή ιόδια ήό  και τριότόι, κατ’ εντόλήό  και για
λόγαριασμόό  τής, θα επεξεργαό ζόνται πρόσωπικαό  δεδόμεόνα πόυ περιεόχόνται στόυς φακεόλόυς τής
πρόσφόραό ς  και  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  τα  όπόιόα  υπόβαό λλόνται  σε  αυτήό ν,  στό  πλαιόσιό  τόυ
παρόό ντός  Διαγωνισμόυό ,  για  τό  σκόπόό  τής  αξιόλόό γήσής  των  πρόσφόρωό ν  και  τής  ενήμεόρωσής
εότερων  συμμετεχόό ντων  σε  αυτόό ν,  λαμβαό νόντας  καό θε  ευό λόγό  μεότρό  για  τή  διασφαό λισή  τόυ
απόό ρρήτόυ και τής ασφαό λειας τής επεξεργασιόας των δεδόμεόνων και τής πρόστασιόας τόυς απόό
καό θε  μόρφήό ς  αθεόμιτή  επεξεργασιόα,  συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  περιό
πρόστασιόας πρόσωπικωό ν δεδόμεόνων.

26.  5 Αν,  μεταό  απόό  τήν  τυχόό ν  όριστικόπόιόήσή  τής  εόκπτωσής  τόυ  αναδόό χόυ,  συό μφωνα  με  τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 160 τόυ ν.  4412/2016,   ή Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  απόφασιόσει  τήν
όλόκλήό ρωσή  τόυ  εόργόυ,  πρόσκαλειό  τόν  επόό μενό  καταό  σειραό  μειόδόό τή  τόυ  παρόό ντός
διαγωνισμόυό  και  τόυ  πρότειόνει  να  αναλαό βει  αυτόό ς  τό  εόργό  όλόκλήό ρωσής  τής  εόκπτωτής
εργόλαβιόας, με τόυς ιόδιόυς όό ρόυς και πρόυϋ πόθεόσεις και βαό σει τής πρόσφόραό ς πόυ υπεόβαλε στόν
διαγωνισμόό .  Η συό μβασή εκτεόλεσής συναό πτεται,  εφόό σόν εντόό ς  δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν
κόινόπόιόήσή  τής  πρόό τασής  περιεόλθει  στήν  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό  εόγγραφή  και  ανεπιφυό λακτή
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απόδόχήό  τής. Η αό πρακτή παό ρόδός τής πρόθεσμιόας θεωρειόται ως απόό ρριψή τής πρόό τασής.  Αν ό
ανωτεόρω μειόδόό τής δεν δεχθειό  τήν πρόό τασή συό ναψής συό μβασής, ή Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  πρόσκαλειό
τόν επόό μενό καταό  σειραό  μειόδόό τή, ακόλόυθωό ντας καταό  τα λόιπαό  τήν ιόδια διαδικασιόα. Εφόό σόν και
αυτόό ς  απόρριόψει  τήν  πρόό τασή,  ή  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό  για  τήν  αναό δειξή  αναδόό χόυ  στό  εόργό
πρόσφευό γει  καταό  τήν  κριόσή  τής  ειότε  στήν  ανόικτήό  δήμόπρασιόα  ειότε  στή  διαδικασιόα  με
διαπραγμαό τευσή, καταό  τις όικειόες διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016.

Η διαδικασιόα  τής  παρόυό σας  δεν  εφαρμόό ζεται  μόό νό  στήν περιόπτωσή πόυ ή  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό
κριόνει,  όό τι όι παραπαό νω πρόσφόρεός δεν ειόναι ικανόπόιήτικεός για τόν κυό ριό τόυ εόργόυ ήό  εόχόυν
επεόλθει  λόό γω  εφαρμόγήό ς  νεόων  κανόνισμωό ν  αλλαγεός  στόν  τρόό πό  κατασκευήό ς  τόυ  εόργόυ,  ενωό
μπόρειό  να  εφαρμόό ζεται  αναλόγικαό  και  σε  περιόπτωσή  όλόκλήό ρωσής  τόυ  εόργόυ,  υό στερα  απόό
αυτόδιόκαιή διαό λυσή τής συό μβασής κατόό πιν πτωό χευσής τόυ αναδόό χόυ ήό  διαό λυσή με υπαιτιόό τήτα
τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ καταό  τις κειόμενες διαταό ξεις.

 Άρθρο 27 :    Επιτροπή διαγωνισμού

Ο διαγωνισμόό ς θα διενεργήθειό απόό  τήν παρακαό τω Επιτρόπήό  διαγωνισμόυό  πόυ όριόσθήκε με τήν
352/2022 Απόό φασή τής Οικόνόμικήό ς Επιτρόπήό ς

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ (Πρόό εδρός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ    (Μεόλός) 
                 

ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΠΕ  (Μεόλός)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ     (Αναπλήρωτήό ς Πρόεόδρόυ)

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ     (Αναπλήρωματικόό  Μεόλός)
                    

ΜΠΟΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ   (Αναπλήρωματικόό  Μεόλός)

Γρεβενά  28-11-2022
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

       Τεχνικών Υπηρεσιών 

      Κωσταρέλα Κωνσταντία

     Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 352/ 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Δασταμάνης
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i Όταν  πρόό κειται  για  συγχρήματόδότόυό μενό  απόό  τήν  Ε.Ε.  εόργό,  τόυό τό  να  αναγραό φεται  στή
Διακήό ρυξή  και  ειδικόό τερα  να  αναγραό φεται  ό  τιότλός  τής  Πραό ξής  και  τόυ  Επιχειρήσιακόυό
Πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεόνό τό δήμόπρατόυό μενό εόργό, καθωό ς και τα
πόσόσταό  συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εόργόυ απόό  εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με
αναφόραό  στό  διαρθρωτικόό  ταμειόό).  Επιόσής,  ή  σχετικήό  συμπλήό ρωσή  ακόλόυθειό  τή  διακριτήό
όρόλόγιόα Συλλόγικεός Απόφαό σεις ( ΣΑ ) εόργων  ήό  ΚΑΕ, αναό λόγα τήν πήγήό  χρήματόδόό τήσής (ΠΔΕ ήό
Τακτικόό ς πρόυϋ πόλόγισμόό ς). Για τό ζήό τήμα τής  αναό λήψής δαπανωό ν δήμόσιόων επενδυό σεων,  βλ. και
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
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