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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθε τόυσα αρχή : ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Αριθμός Φόρόλόγικόυ Μήτρωόυ (Α.Φ.Μ.): 099148799
Οδό ς
: ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ.Κωδ.
: 63086
Τήλ.
: 2310888553
Γενική Διευ θυνσή
στό
Διαδι κτυό
(URL):
www.programathos.gr
E-Mail
: prgathos@ikao.ondsl.gr
Πλήρόφόρι ες:
: Δρόσα κής Ανδρε ας
1.2 Κυριόι τόυ Έργόυ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
1.3 Φόρεας κατασκευής τόυ εργόυ: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
1.4 Πρόισταμενή Αρχή : ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
1.5 Διευθυνόυσα Υπήρεσια : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
1.6 Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόυλιό : ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
Εφόσόν όι ανωτερω υπήρεσιες μεταστεγασθόυν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δήλωσόυν αμεσα τα νεα τόυς στόιχεια στόυς πρόσφερόντες ή
στόν αναδόχό.
Εφόσόν όι ανωτερω υπήρεσιες ή/και τα απόφαινόμενα όργανα τόυ Φόρεα Κατασκευής καταργήθόυν,
συγχωνευτόυν ή με όπόιόνδήπότε τρόπό μεταβλήθόυν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δήλωσόυν αμεσα, στόυς πρόσφερόντες4 ή στόν αναδόχό τα
στόιχεια των υπήρεσιων ή απόφαινόμενων όργανων, τα όπόια κατα τόν νόμό απότελόυν καθόλικό
διαδόχό των εν λόγω όργανων πόυ υπεισερχόνται στα δικαιωματα και υπόχρεωσεις τόυς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα εγγραφα τής συμβασής, κατα τήν εννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόντα ήλεκτρόνικό διαγωνισμό, ειναι τα ακόλόυθα :
α) ή πρόκήρυξή συμβασής όπως δήμόσιευθήκε στήν Επισήμή Εφήμεριδα τής Ευρωπαικής Ένωσής
(ΕΕΕΕ),
β) ή με αρ. …… πρόκαταρκτική πρόκήρυξή , 5
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γ) ή παρόυσα διακήρυξή,
δ) τό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό Συμβασής (ΕΕΕΣ)6
ε) τό εντυπό όικόνόμικής πρόσφόρας, όπως παραγεται από τήν ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ
υπόσυστήματός,
στ) ό πρόυπόλόγισμός δήμόπρατήσής,
ζ) τό τιμόλόγιό δήμόπρατήσής,
ή) ή ειδική συγγραφή υπόχρεωσεων,
θ) ή τεχνική συγγραφή υπόχρεωσεων
ι) τό τευχός συμπλήρωματικων τεχνικων πρόδιαγραφων,
ια) τό υπόδειγμα ….7
ιβ) τό τευχός τεχνικής περιγραφής και τήν δήμόσια διαβόυλευσή
ιγ) ή τεχνική μελετή,
ιδ) τυχόν συμπλήρωματικες πλήρόφόριες και διευκρινισεις πόυ θα παρασχεθόυν από τήν αναθετόυσα
αρχή επι όλων των ανωτερω,
ιε) τό σχεδιό συμβασής8
2.2 Πρόσφερεται ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρόνική πρόσβασή στα εγγραφα τής
συμβασής9 στόν ειδικό, δήμόσια πρόσβασιμό, χωρό “ήλεκτρόνικόι διαγωνισμόι” τής πυλής
www.promitheus.gov.gr, καθως και στήν ιστόσελιδα τής Τεχνικής Υπήρεσιας τής Ιερας Κόινότήτας
Αγιόυ Όρόυς www.programathos.gr .
Στήν ιστόσελιδα τής αναθετόυσας αρχής αναρταται σχετική ενήμερωσή με αναφόρα στόν συστήμικό
αριθμό διαγωνισμόυ και διασυνδεσή στόν ανωτερω ψήφιακό χωρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Καθε ειδόυς επικόινωνια και ανταλλαγή πλήρόφόριων πραγματόπόιειται μεσω τής διαδικτυακής
πυλής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
................................................................................. 10 11
2.3 Εφόσόν εχόυν ζήτήθει εγκαιρως, ήτόι εως τις 17/12/2021, 12 ή αναθετόυσα αρχή παρεχει σε όλόυς
τόυς πρόσφερόντες πόυ συμμετεχόυν στή διαδικασια συναψής συμβασής συμπλήρωματικες
πλήρόφόριες σχετικα με τα εγγραφα τής συμβασής, τό αργότερό στις 22/12/2021.13
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινισεις πόυ ζήτήθόυν, αναρτωνται στόν δήμόσια πρόσβασιμό ήλεκτρόνικό
χωρό τόυ διαγωνισμόυ στήν πρόαναφερόμενή πυλή www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζι με τα υπόλόιπα εγγραφα τής συμβασής πρός ενήμερωσή των ενδιαφερόμενων όικόνόμικων
φόρεων, όι όπόιόι ειναι υπόχρεωμενόι να ενήμερωνόνται με δική τόυς ευθυνή μεσα από τόν υπόψή
ήλεκτρόνικό χωρό.
Η αναθετόυσα αρχή παρατεινει τήν πρόθεσμια παραλαβής των πρόσφόρων, όυτως ωστε όλόι όι
ενδιαφερόμενόι όικόνόμικόι φόρεις να μπόρόυν να λαβόυν γνωσή όλων των αναγκαιων πλήρόφόριων
για τήν καταρτισή των πρόσφόρων στις ακόλόυθες περιπτωσεις:
α) όταν, για όπόιόνδήπότε λόγό, πρόσθετες πλήρόφόριες, αν και ζήτήθήκαν από τόν όικόνόμικό φόρεα
εγκαιρα, δεν εχόυν παρασχεθει τό αργότερό εξι (6) ήμερες πριν από τήν πρόθεσμια πόυ όριζεται για
τήν παραλαβή των πρόσφόρων,
β) όταν τα εγγραφα τής συμβασής υφιστανται σήμαντικες αλλαγες.
Η διαρκεια τής παρατασής θα ειναι αναλόγή με τή σπόυδαιότήτα των πλήρόφόριων πόυ ζήτήθήκαν ή
των αλλαγων.
Όταν όι πρόσθετες πλήρόφόριες δεν εχόυν ζήτήθει εγκαιρα ή δεν εχόυν σήμασια για τήν πρόετόιμασια
καταλλήλων πρόσφόρων, ή παρατασή τής πρόθεσμιας εναπόκειται στή διακριτική ευχερεια τής
αναθετόυσας αρχής.
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2.4 Τρόπόπόίήσή των όρων τής διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεσή τής καταλήκτικής
ήμερόμήνίας υπόβόλής πρόσφόρών, καθώς και σήμαντικές αλλαγές των εγγράφων τής σύμβασής,
σύμφωνα με τήν πρόήγόύμενή παράγραφό), δήμόσιεύόνται στήν ΕΕΕΕ (με χρήσή τόυ τυπόπόιήμένόυ
εντύπόυ «Διόρθωτικό» 14) και στό ΚΗΜΔΗΣ15.
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Άρθρο 2 Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεσμεύόνται ότι:

α) τήρόύν και θα εξακόλόυθήσόυν να τήρόύν κατά τήν εκτέλεσή τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν, τις
υπόχρεώσεις τόυς πόυ απόρρέόυν από τις διατάξεις τής περιβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και
εργατικής νόμόθεσίας, πόυ έχόυν θεσπιστεί με τό δίκαιό τής Ένωσής, τό εθνικό δίκαιό, συλλόγικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και εργατικόύ δικαίόυ, όι όπόίες
απαριθμόύνται στό Παράρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήρήσή των εν λόγω
υπόχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πόυ επιβλέπόυν τήν εκτέλεσή των δήμόσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δήμόσιες αρχές και υπήρεσίες πόυ ενεργόύν εντός των όρίων τής ευθύνής
και τής αρμόδιότήτάς τόυς 16,
β) δεν θα ενεργήσόυν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκεια τής διαδικασίας
ανάθεσής, αλλά και κατά τό στάδιό εκτέλεσής τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν και
γ) λαμβάνόυν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφυλάξόυν τήν εμπιστευτικότήτα των πλήρόφόριών πόυ
έχόυν χαρακτήρισθεί ως τέτόιες από τήν αναθέτόυσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι πρόσφόρε ς
υπόβα λλόνται από τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική ήμερόμήνια
και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό φα κελό τόυ
υπόσυστή ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγρα φόνται, τόυλα χιστόν, με πρόήγμε νή
ήλεκτρόνική υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό)
πιστόπόιήτικό , συ μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016. 17
Για τή συμμετόχή στήν παρόυσα διαδικασια όι ενδιαφερόμενόι όικόνόμικόι φόρεις ακόλόυθόυν τή
διαδικασια εγγραφής τόυ αρθρόυ 5 παρ. 1.2 εως 1.4 τής Κόινής Υπόυργικής Απόφασής «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)».
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα υπόγρα φεται,
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε από ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή,
ει τε από εκπρό σωπό τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή
και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής, συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς
αμόιβή ς μεταξυ τόυς, καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. Η εν λόγω δή λωσή
περιλαμβα νεται ει τε στό ΕΕΕΣ (Με ρός ΙΙ. Ενό τήτα Α) ει τε στή συνόδευτική υπευ θυνή δή λωσή πόυ
δυ ναται να υπόβα λλόυν τα με λή τής ε νωσής.
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται:
(α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής».
(β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρά».
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή
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διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει
ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρόνικό
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας, υπόβάλλόνται από
τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται
απόδεκτά, ανά περίπτωσή, σύμφωνα με τήν παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2.τής παρόύσας.
β) Τό αργότερό πριν από τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των πρόσφόρών πόυ όρίζεται στό
άρθρό 18 τής παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στήν Αναθέτόυσα Αρχή18, στή διεύθυνσή: Τεχνική Υπήρεσία
Ιεράς Κόινότήτας Αγίόυ Όρόυς, Λαέρτόυ 22, Πυλαία Θεσσαλόνίκής, Capital Trade Center, κτίριό C, 2ός
όρόφός, τήλ. 2310888553, με ευθύνή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, όι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετόχής,
πλήν των εγγυήσεων πόυ εκδίδόνται ήλεκτρόνικά, άλλως ή πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτή.19
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυήτικές επιστόλές συμμετόχής πρόσκόμίζόνται σε κλειστό φάκελό, στόν
όπόίό αναγράφεται τόυλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχεία τόυ παρόντός διαγωνισμόύ και ως
παραλήπτής ή Επιτρόπή Διαγωνισμόύ.
Η πρόσκόμισή των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετόχής πραγματόπόιείται είτε με κατάθεσή τόυ ως
άνω φακέλόυ στήν υπήρεσία πρωτόκόλλόυ τής αναθέτόυσας αρχής είτε με τήν απόστόλή τόυ
ταχυδρόμικώς, επί απόδείξει. Τό βάρός απόδειξής τής έγκαιρής πρόσκόμισής φέρει ό όικόνόμικός
φόρέας. Τό εμπρόθεσμό απόδεικνύεται με τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ είτε με τήν επίκλήσή τόυ σχετικόύ
απόδεικτικόύ απόστόλής, ανά περίπτωσή.
Στήν περίπτωσή πόυ επιλεγεί ή απόστόλή τόυ φακέλόυ τής εγγύήσής συμμετόχής ταχυδρόμικώς, ό
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, εφόσόν δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρής εισαγωγής τόυ φακέλόυ τόυ στό
πρωτόκόλλό τής αναθέτόυσας αρχής, τό αργότερό έως τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των
πρόσφόρών, μέσω τής λειτόυργίας «επικόινωνία», τα σχετικό απόδεικτικό στόιχείό πρόσκόμισής
(απόδεικτικό κατάθεσής σε υπήρεσίες ταχυδρόμείόυ - ταχυμεταφόρών), πρόκειμένόυ να ενήμερώσει
τήν αναθέτόυσα αρχή περί τής τήρήσής τής υπόχρέωσής τόυ σχετικά με τήν (εμπρόθεσμή) πρόσκόμισή
τής εγγύήσής συμμετόχής τόυ στόν παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά, συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός.
δ) Oι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής, ανά όμάδα εργασιών, στήν
περίπτωσή υπόβόλής πρόσφόράς με επιμέρόυς πόσόστά έκπτωσής, κατ’ εφαρμόγή τής παρ. 2α τόυ
άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.20
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν φέρόυν,
τόυλάχιστόν πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή, ή όπόία υπόστήρίζεται από αναγνωρισμένό
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(εγκεκριμένό) πιστόπόιήτικό και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς.
Κατά τή συστήμική υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς
ελέγχόυς επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί απόβόύν
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και
τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ
χρήστή των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής.
στ) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές
φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στήν περίπτωσή ε.21
ζ) Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ.
Στις περιπτωσεις πόυ με τήν πρόσφόρα υπόβαλλόνται δήμόσια ή/και ιδιωτικα εγγραφα, ειτε εχόυν
παραχθει από τόν ιδιό τόν πρόσφερόντα ειτε από τριτόυς, αυτα γινόνται απόδεκτα, ανα περιπτωσή,
συμφωνα με τήν παρ. β τόυ αρθρόυ 4.2.τής παρόυσας22
η) Έως τήν ήμερα και ωρα απόσφραγισής των πρόσφόρων πρόσκόμιζόνται με ευθυνή τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα στήν αναθετόυσα αρχή, σε εντυπή μόρφή και σε κλειστό φακελό, στόν όπόιό αναγραφεται ό
απόστόλεας και ως παραλήπτής ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ τόυ παρόντός διαγωνισμόυ, τυχόν στόιχεια
τής ήλεκτρόνικής πρόσφόρας τόυ, ήτόι των υπόφακελων «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχής» και
«Οικόνόμική Πρόσφόρα», τα όπόια απαιτειται να πρόσκόμισθόυν σε πρωτότυπα ή ακριβή
αντιγραφα23.
Τετόια στόιχεια και δικαιόλόγήτικα ενδεικτικα ειναι :
i) ή πρωτότυπή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής, πλήν των περιπτωσεων πόυ αυτή εκδιδεται
ήλεκτρόνικα, αλλως ή πρόσφόρα απόρριπτεται ως απαραδεκτή, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα
στό αρθρό 4.1. γ) τής παρόυσας,
ii) αυτα πόυ δεν υπαγόνται στις διαταξεις τόυ αρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ενδεικτικα
συμβόλαιόγραφικες ενόρκες βεβαιωσεις ή λόιπα συμβόλαιόγραφικα εγγραφα),
iii) ιδιωτικα εγγραφα τα όπόια δεν εχόυν επικυρωθει από δικήγόρό ή δεν φερόυν θεωρήσή από
υπήρεσιες και φόρεις τής περιπτωσή α τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή δεν συνόδευόνται
από υπευθυνή δήλωσή για τήν ακριβεια τόυς, καθως και
iv) αλλόδαπα δήμόσια εντυπα εγγραφα πόυ φερόυν τήν επισήμειωσή τής Χαγής (Apostille), ή
πρόξενική θεωρήσή και δεν εχόυν επικυρωθει από δικήγόρό.
Σε περιπτωσή μή υπόβόλής ενός ή περισσότερων από τα ως ανω στόιχεια και δικαιόλόγήτικα πόυ
υπόβαλλόνται σε εντυπή μόρφή, πλήν τής πρωτότυπής εγγυήσής συμμετόχής, δυναται να
συμπλήρωνόνται και να υπόβαλλόνται συμφωνα με τό αρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF)24 πόυ υπόβάλλεται σύμφωνα
με τις περ. ii) ή iv) τής παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2. τής παρόύσας, 25 μέσω τής λειτόυργικότήτας
«Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται απόφασή τής τελευταίας, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς
στό υπόσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός
φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική
ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών.
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Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστική Προσφυγή/ Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα τήν καταλήκτική ήμερόμήνια υπόβόλής πρόσφόρων, όπως όριζεται στό αρθρό 18 τής
παρόυσας, και πριν από τήν ήλεκτρόνική απόσφραγισή, πιστόπόιήμενός χρήστής τής Αναθετόυσας
Αρχής μεταβιβαζει τήν αρμόδιότήτα διαχειρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ διαγωνισμόυ σε πιστόπόιήμενό
χρήστή τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ.
β) Η αναθετόυσα αρχή διαβιβαζει στόν Πρόεδρό τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ τόυς κλειστόυς φακελόυς
με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετόχής πόυ εχόυν πρόσκόμιστει πριν από τήν ήμερόμήνια και ωρα
απόσφραγισής των πρόσφόρων πόυ όριζεται, όμόιως, στό αρθρό 18 τής παρόυσας.
Η Επιτρόπή Διαγωνισμόυ26, κατα τήν ήμερόμήνια και ωρα πόυ όριζεται στό αρθρό 18, πρόβαινει σε
ήλεκτρόνική απόσφραγισή τόυ υπόφακελόυ «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχής» και τόυ υπόφακελόυ
“Οικόνόμική Πρόσφόρα”, χωρις να παρεχει στόυς πρόσφερόντες πρόσβασή στα υπόβλήθεντα
δικαιόλόγήτικα συμμετόχής ή στις υπόβλήθεισες όικόνόμικες πρόσφόρες.
γ) Μετα τήν ως ανω απόσφραγισή, και πριν από τήν εκδόσή όπόιασδήπότε απόφασής σχετικα με τήν
αξιόλόγήσή των πρόσφόρων τής παρόυσας, ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, πρόβαινει στις ακόλόυθες
ενεργειες27:
(i) αναρτα στόν ήλεκτρόνικό χωρό «Συνήμμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ», τόν σχετικό καταλόγό
πρόσφερόντων, όπως αυτός παραγεται από τό υπόσυστήμα, με δικαιωμα πρόσβασής μόνόν στόυς
πρόσφερόντες,
ii) ελεγχει εαν πρόσκόμιστήκαν όι απαιτόυμενες πρωτότυπες εγγυήτικες επιστόλες συμμετόχής
συμφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ αρθρόυ 3 τής παρόυσας. Η πρόσφόρα όικόνόμικόυ φόρεα πόυ
παρελειψε ειτε να πρόσκόμισει τήν απαιτόυμενή πρωτότυπή εγγυήσή συμμετόχής, σε περιπτωσή
υπόβόλής εγχαρτής εγγυήσής συμμετόχής, ειτε να υπόβαλει τήν απαιτόυμενή εγγυήσή ήλεκτρόνικής
εκδόσής στόν όικειό ήλεκτρόνικό (υπό)-φακελό μεχρι τήν καταλήκτική ήμερόμήνια υπόβόλής των
πρόσφόρων, απόρριπτεται ως απαραδεκτή, μετα από γνωμή τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ, ή όπόια
συντασσει πρακτικό, στό όπόιό περιλαμβανόνται τα απότελεσματα τόυ ανωτερω ελεγχόυ και
υπόβαλλει στήν αναθετόυσα αρχή τό σχετικό ήλεκτρόνικό αρχειό, ως “εσωτερικό”, μεσω τής
λειτόυργιας “επικόινωνια” τόυ υπόσυστήματός, πρός εγκρισή για τή λήψή απόφασής απόρριψής τής
πρόσφόρας, συμφωνα με τήν παρ. 1 τόυ αρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.
Μετα τήν εκδόσή τής απόφασής εγκρισής τόυ ανωτερω πρακτικόυ για τήν απόρριψή τής πρόσφόρας,
ή αναθετόυσα αρχή κόινόπόιει τήν απόφασή σε όλόυς τόυς πρόσφερόντες.
Η απόφασή απόρριψής τής πρόσφόρας εκδιδεται πριν από τήν εκδόσή όπόιασδήπότε αλλής απόφασής
σχετικα με τήν αξιόλόγήσή των πρόσφόρων τής παρόυσας διαδικασιας.28
iii) Στή συνεχεια διαβιβαζει τόν σχετικό καταλόγό πρόσφερόντων, κατα σειρα μειόδόσιας, στήν
αναθετόυσα αρχή και στόυς πρόσφερόντες, πρόκειμενόυ να λαβόυν γνωσή και αναρτα στόν
ήλεκτρόνικό χωρό «Συνήμμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ», τόν ως ανω καταλόγό, με δικαιωμα
πρόσβασής μόνό στόυς πρόσφερόντες.
δ) Ακόλόυθως, ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ πρόβαινει, κατα σειρα μειόδόσιας, σε ελεγχό τής όλόγραφής
και αριθμήτικής αναγραφής των επιμερόυς πόσόστων εκπτωσής και τής όμαλής μεταξυ τόυς σχεσής,
βασει τής παραγωγής σχετικόυ ψήφιακόυ αρχειόυ, μεσα από τό υπόσυστήμα.
Για τήν εφαρμόγή τόυ ελεγχόυ όμαλότήτας, χρήσιμόπόιειται από τήν Επιτρόπή Διαγωνισμόυ ή μεσή
εκπτωσή πρόσφόρας (Εμ), συμφωνα με τα όριζόμενα στα αρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016 .
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ε) Όλες όι όικόνόμικες πρόσφόρες, μετα τις τυχόν αναγκαιες διόρθωσεις, καταχωριζόνται, κατα τή
σειρα μειόδόσιας, στό πρακτικό τής επιτρόπής.
στ) Στή συνεχεια, ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, τήν ιδια ήμερα, ελεγχει τα δικαιόλόγήτικα συμμετόχής τόυ
αρθρόυ 24.2 τής παρόυσας, κατα τή σειρα τής μειόδόσιας, αρχιζόντας από τόν πρωτό μειόδότή. Αν ή
όλόκλήρωσή τόυ ελεγχόυ αυτόυ δεν ειναι δυνατή τήν ιδια μερα, λόγω τόυ μεγαλόυ αριθμόυ των
πρόσφόρων, ελεγχόνται τόυλαχιστόν όι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειόδόσιας. Στήν περιπτωσή
αυτή ή διαδικασια συνεχιζεται τις επόμενες εργασιμες ήμερες29.
ζ) Η Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, παραλλήλα με τις ως ανω ενεργειες, επικόινωνει με τόυς εκδότες πόυ
αναγραφόνται στις υπόβλήθεισες εγγυήτικες επιστόλες, πρόκειμενόυ να διαπιστωσει τήν εγκυρότήτα
τόυς.30 Αν διαπιστωθει πλαστότήτα εγγυήτικής επιστόλής, ό υπόψήφιός απόκλειεται από τόν
διαγωνισμό και υπόβαλλεται μήνυτήρια αναφόρα στόν αρμόδιό εισαγγελεα.
η) Η περιγραφόμενή διαδικασια καταχωρειται στό πρακτικό τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ ή σε
παραρτήμα τόυ, πόυ υπόγραφεται από τόν Πρόεδρό και τα μελή τής.
Ως ασυνήθιστα χαμήλες πρόσφόρες, τεκμαιρόνται όικόνόμικες πρόσφόρες πόυ εμφανιζόυν απόκλισή
μεγαλυτερή των δεκα (10) πόσόστιαιων μόναδων από τόν μεσό όρό τόυ συνόλόυ των εκπτωσεων των
παραδεκτων πρόσφόρων πόυ υπόβλήθήκαν.
Η αναθετόυσα αρχή δυναται να κρινει ότι συνιστόυν ασυνήθιστα χαμήλες πρόσφόρες και πρόσφόρες
με μικρότερή ή καθόλόυ απόκλισή από τό ως ανω όριό.31
Στις παραπανω περιπτωσεις, ή αναθετόυσα αρχή απαιτει από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις να εξήγήσόυν
τήν τιμή ή τό κόστός πόυ πρότεινόυν στήν πρόσφόρα τόυς, εντός απόκλειστικής πρόθεσμιας εικόσι
(20) ήμερων από τήν κόινόπόιήσή τής σχετικής πρόσκλήσής, ή όπόια απόστελλεται μεσω τής
λειτόυργιας «Επικόινωνια» τόυ υπόσυστήματός.
Αν όικόνόμικός φόρεας δεν ανταπόκριθει στή σχετική πρόσκλήσή τής αναθετόυσας αρχής εντός τής
ανω πρόθεσμιας και δεν υπόβαλλει εξήγήσεις, ή πρόσφόρα τόυ απόρριπτεται ως μή κανόνική και
καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής. Αν όι εξήγήσεις δεν γινόυν
απόδεκτες, ή πρόσφόρα απόρριπτεται, ωστόσό δεν καταπιπτει ή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής.
Οι παρεχόμενες εξήγήσεις τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, όι όπόιες υπόβαλλόνται, όμόιως, μεσω τής
λειτόυργιας «Επικόινωνια», ιδιως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό όικόνόμικων μεγεθων, με τις όπόιες ό
πρόσφερων διαμόρφωσε τήν πρόσφόρα τόυ, απότελόυν δεσμευτικες συμφωνιες και τμήμα τής
συμβασής αναθεσής πόυ δεν μπόρόυν να μεταβλήθόυν καθ’ όλή τή διαρκεια εκτελεσής τής συμβασής.
Κατα τα λόιπα εφαρμόζόνται τα αναλυτικα αναφερόμενα στα αρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016
Η Επιτρόπή Διαγωνισμόυ όλόκλήρωνει τή συνταξή τόυ σχετικόυ πρακτικόυ με τό απότελεσμα τής
διαδικασιας, με τό όπόιό εισήγειται τήν αναθεσή τής συμβασής στόν μειόδότή (ή τή ματαιωσή τής
διαδικασιας), και υπόβαλλει στήν αναθετόυσα αρχή τό σχετικό ήλεκτρόνικό αρχειό, ως “εσωτερικό”,,
πρός εγκρισή, μεταβιβαζόντας παραλλήλα ξανα τήν αρμόδιότήτα διαχειρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ
διαγωνισμόυ στόν αρμόδιό πιστόπόιήμενό χρήστή τής αναθετόυσας αρχής.
Η απόδόχή ή απόρριψή των εξήγήσεων των όικόνόμικων φόρεων, κατόπιν γνωμής τής Επιτρόπής
Διαγωνισμόυ32, ή όπόια περιλαμβανεται στό ως ανω πρακτικό, ενσωματωνεται στήν απόφασή τής
επόμενής περιπτωσής (θ). Για τήν εξετασή των εξήγήσεων δυναται να συγκρότόυνται και εκτακτες
επιτρόπες ή όμαδες εργασιας, κατα τα όριζόμενα στήν παρ. 3 τόυ αρθρόυ 221 ν. 4412/2016.
θ) Στή συνεχεια, ή αναθετόυσα αρχή κόινόπόιει τήν απόφασή εγκρισής τόυ πρακτικόυ σε όλόυς τόυς
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πρόσφερόντες, εκτός από εκεινόυς, όπόιόι απόκλειστήκαν όριστικα, λόγω μή υπόβόλής ή πρόσκόμισής
τής πρωτότυπής εγγυήσής συμμετόχής, συμφωνα με τήν περιπτωσή (γ) τής παρόυσας παραγραφόυ
4.1 και παρεχει πρόσβασή στα υπόβλήθεντα δικαιόλόγήτικα συμμετόχής και στις όικόνόμικες
πρόσφόρες των λόιπων πρόσφερόντων. Κατα τής απόφασής αυτής χωρει πρόδικαστική πρόσφυγή,
κατα τα όριζόμενα στήν παραγραφό 4.3 τής παρόυσής.
ι) Επισήμαινεται, τελός, ότι, σε περιπτωσή πόυ όι πρόσφόρες εχόυν τήν ιδια ακριβως τιμή (ισότιμες), ή
αναθετόυσα αρχή επιλεγει τόν (πρόσωρινό) αναδόχό με κλήρωσή μεταξυ των όικόνόμικων φόρεων
πόυ υπεβαλαν ισότιμες πρόσφόρες. Η κλήρωσή γινεται ενωπιόν τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ και
παρόυσια των όικόνόμικων φόρεων πόυ υπεβαλαν τις ισότιμες πρόσφόρες, σε ήμερα και ωρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθει μεσω τής λειτόυργικότήτας “επικόινωνια” τόυ υπόσυστήματός.
Τα απότελεσματα τής ως ανω κλήρωσής ενσωματωνόνται, όμόιως, στήν απόφασή τής πρόήγόυμενής
περιπτωσής (θ).

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετα από τήν αξιόλόγήσή των πρόσφόρων, ή αναθετόυσα αρχή πρόσκαλει, στό πλαισιό τής
παρόυσας ήλεκτρόνικής διαδικασιας συναψής συμβασής και μεσω τής λειτόυργικότήτας τής
«Επικόινωνιας», τόν πρόσωρινό αναδόχό να υπόβαλει εντός πρόθεσμιας δεκα (10) ήμερων 33 από τήν
κόινόπόίήσή τής σχετικής έγγραφής ειδόπόίήσής σε αυτόν τα πρόβλεπόμενα, στό αρθρό 23 τής
παρόυσας, απόδεικτικα μεσα (δικαιόλόγήτικα πρόσωρινόυ αναδόχόυ) και τα απόδεικτικα εγγραφα
νόμιμόπόιήσής.34 Ο πρόσωρινός αναδόχός δυναται να υπόβαλει, εντός τής ως ανω πρόθεσμιας, αιτήμα,
πρός τήν αναθετόυσα αρχή, για παρατασή τής, συνόδευόμενό από απόδεικτικα εγγραφα περι αιτήσής
χόρήγήσής δικαιόλόγήτικων πρόσωρινόυ αναδόχόυ. Στήν περιπτωσή αυτή ή αναθετόυσα αρχή
παρατεινει τήν πρόθεσμια υπόβόλής αυτων, για όσό χρόνό απαιτήθει για τή χόρήγήσή τόυς από τις
αρμόδιες δήμόσιες αρχες.
β) Τα δικαιόλόγήτικα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ υπόβαλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρεα
ήλεκτρόνικα, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας» στήν αναθετόυσα αρχή, δεν απαιτειται
να πρόσκόμισθόυν και σε εντυπή μόρφή και γινόνται απόδεκτα, ανα περιπτωσή, εφόσόν
υπόβαλλόνται, συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στις διαταξεις:
i) ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 περι ήλεκτρόνικων δήμόσιων εγγραφων πόυ φερόυν
ήλεκτρόνική υπόγραφή ή σφραγιδα, και, εφόσόν πρόκειται για αλλόδαπα δήμόσια ήλεκτρόνικα
εγγραφα, εαν φερόυν επισήμειωσή e-Apostille
ii) ειτε των αρθρων 15 και 2735 τόυ ν. 4727/2020 περι ήλεκτρόνικων ιδιωτικων εγγραφων πόυ φερόυν
ήλεκτρόνική υπόγραφή ή σφραγιδα
iii) ειτε τόυ αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, όπως ισχυει περι βεβαιωσής τόυ γνήσιόυ τής υπόγραφήςεπικυρωσής των αντιγραφων
iv) ειτε τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 3736 τόυ ν. 4412/2016, περι χρήσής ήλεκτρόνικων υπόγραφων σε
ήλεκτρόνικες διαδικασιες δήμόσιων συμβασεων,
v) ειτε τής παρ. 13 τόυ αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περι συνυπόβόλής υπευθυνής δήλωσής στήν
περιπτωσή απλής φωτότυπιας ιδιωτικων εγγραφων37.
Επιπλεόν δεν πρόσκόμιζόνται σε εντυπή μόρφή τα ΦΕΚ και ενήμερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και
αλλα εντυπα, εταιρικα ή μή, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενό, δήλαδή εντυπα με αμιγως τεχνικα
χαρακτήριστικα, όπως αριθμόυς, απόδόσεις σε διεθνεις μόναδες, μαθήματικόυς τυπόυς και σχεδια.
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Τα ως ανω στόιχεια και δικαιόλόγήτικα καταχωριζόνται από αυτόν σε μόρφή ήλεκτρόνικων αρχειων
με μόρφότυπό PDF.
β.1) Εντός τής πρόθεσμιας υπόβόλής των δικαιόλόγήτικων κατακυρωσής και τό αργότερό εως τήν
τριτή εργασιμή ήμερα από τήν καταλήκτική ήμερόμήνια ήλεκτρόνικής υπόβόλής τόυς, πρόσκόμιζόνται
με ευθυνή τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, στήν αναθετόυσα αρχή, σε εντυπή μόρφή και σε κλειστό φακελό,
στόν όπόιό αναγραφεται ό απόστόλεας, τα στόιχεια τόυ διαγωνισμόυ και ως παραλήπτής ή Επιτρόπή,
τα στόιχεια και δικαιόλόγήτικα, τα όπόια απαιτειται να πρόσκόμισθόυν σε εντυπή μόρφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντιγραφα). 38
Τετόια στόιχεια και δικαιόλόγήτικα ενδεικτικα ειναι :
i) αυτα πόυ δεν υπαγόνται στις διαταξεις τόυ αρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, όπως ισχυει,
(ενδεικτικα συμβόλαιόγραφικες ενόρκες βεβαιωσεις ή λόιπα συμβόλαιόγραφικα εγγραφα).
ii) ιδιωτικα εγγραφα τα όπόια δεν εχόυν επικυρωθει από δικήγόρό ή δεν φερόυν θεωρήσή από
υπήρεσιες και φόρεις τής περιπτωσής α τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή δεν συνόδευόνται
από υπευθυνή δήλωσή για τήν ακριβεια τόυς, καθως και
iii) τα εντυπα εγγραφα πόυ φερόυν τή Σφραγιδα τής Χαγής (Apostille) ή πρόξενική θεωρήσή και δεν
ειναι επικυρωμενα από δικήγόρό.
Σήμειωνεται ότι στα αλλόδαπα δήμόσια εγγραφα και δικαιόλόγήτικα εφαρμόζεται ή Συνθήκή τής
Χαγής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρωθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσόν συντασσόνται σε κρατή
πόυ εχόυν πρόσχωρήσει στήν ως ανω Συνθήκή, αλλως φερόυν πρόξενική θεωρήσή. Απαλλασσόνται
από τήν απαιτήσή επικυρωσής (με Apostille ή Πρόξενική Θεωρήσή) αλλόδαπα δήμόσια εγγραφα όταν
καλυπτόνται από διμερεις ή πόλυμερεις συμφωνιες πόυ εχει συναψει ή Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβασή
νόμικής συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Συμβασή
περι απαλλαγής από τήν επικυρωσή όρισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικός
ν.4231/2014)). Επισής απαλλασσόνται από τήν απαιτήσή επικυρωσής ή παρόμόιας διατυπωσής
δήμόσια εγγραφα πόυ εκδιδόνται από τις αρχες κρατόυς μελόυς πόυ υπαγόνται στόν Καν ΕΕ
2016/1191 για τήν απλόυστευσή των απαιτήσεων για τήν υπόβόλή όρισμενων δήμόσιων εγγραφων
στήν ΕΕ, όπως, ενδεικτικα, τό λευκό πόινικό μήτρωό, υπό τόν όρό ότι τα σχετικα με τό γεγόνός αυτό
δήμόσια εγγραφα εκδιδόνται για πόλιτή τής Ένωσής από τις αρχες τόυ κρατόυς μελόυς τής ιθαγενειας
τόυ. Επισής, γινόνται υπόχρεωτικα απόδεκτα ευκρινή φωτόαντιγραφα εγγραφων πόυ εχόυν εκδόθει
από αλλόδαπες αρχες και εχόυν επικυρωθει από δικήγόρό, συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στήν παρ. 2
περ. β τόυ αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κωδικας Διόικήτικής Διαδικασιας”, όπως ισχυει.
γ) Αν δεν υπόβλήθόυν τα παραπανω δικαιόλόγήτικα ή υπαρχόυν ελλειψεις σε αυτα πόυ υπoβλήθήκαν
ήλεκτρόνικα ή σε εντυπή μόρφή, εφόσόν απαιτειται, συμφωνα με τα ανωτερω ή αναθετόυσα αρχή
καλει τόν πρόσωρινό αναδόχό να πρόσκόμισει τα ελλειπόντα δικαιόλόγήτικα ή να συμπλήρωσει τα ήδή
υπόβλήθεντα ή να παρασχει διευκρινισεις, κατα τήν εννόια τόυ αρθρόυ 102 ν. 4412/2016, εντός
πρόθεσμιας δεκα (10) ήμερων από τήν κόινόπόιήσή τής σχετικής πρόσκλήσής σε αυτόν. Αν ό
πρόσωρινός αναδόχός υπόβαλλει αιτήμα πρός τήν αναθετόυσα αρχή για παρατασή τής ως ανω
πρόθεσμιας, τό όπόιό συνόδευεται με απόδεικτικα εγγραφα από τα όπόια να απόδεικνυεται ότι εχει
αιτήθει τή χόρήγήσή των δικαιόλόγήτικων, ή αναθετόυσα αρχή παρατεινει τήν πρόθεσμια υπόβόλής
των δικαιόλόγήτικων για όσό χρόνό απαιτήθει για τή χόρήγήσή των δικαιόλόγήτικων από τις αρμόδιες
δήμόσιες αρχες.
Τό παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτωσεις πόυ ή αναθετόυσα αρχή τυχόν ζήτήσει τήν
πρόσκόμισή δικαιόλόγήτικων κατα τή διαδικασια αξιόλόγήσής των πρόσφόρων και πριν από τό σταδιό
κατακυρωσής, κατ’ εφαρμόγή τής διαταξής τόυ αρθρόυ 79 παραγραφός 5 εδαφιό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμενων των αρχων τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας.39
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δ) Αν, κατα τόν ελεγχό των υπόβλήθεντων δικαιόλόγήτικων, διαπιστωθει ότι:
i) τα στόιχεια πόυ δήλωθήκαν με τό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό Συμβασής ( ΕΕΕΣ), ειναι εκ πρόθεσεως
απατήλα ή ότι εχόυν υπόβλήθει πλαστα απόδεικτικα στόιχεια40 ή
ii) αν δεν υπόβλήθόυν στό πρόκαθόρισμενό χρόνικό διαστήμα τα απαιτόυμενα πρωτότυπα ή
αντιγραφα, των παραπανω δικαιόλόγήτικων, ή
iii) αν από τα δικαιόλόγήτικα πόυ πρόσκόμισθήκαν νόμιμως και εμπρόθεσμως, δεν απόδεικνυόνται όι
όρόι και όι πρόυπόθεσεις συμμετόχής συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυσας, 41
απόρριπτεται ή πρόσφόρα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ, καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή
εγγυήσή συμμετόχής τόυ και ή κατακυρωσή γινεται στόν πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε τήν αμεσως
επόμενή πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμική απόψή πρόσφόρα βασει τής τιμής, τήρόυμενής τής
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωσή εγκαιρής και πρόσήκόυσας ενήμερωσής τής αναθετόυσας αρχής για μεταβόλες στις
πρόυπόθεσεις τις όπόιες ό πρόσωρινός αναδόχός ειχε δήλωσει με τό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό
Συμβασής (ΕΕΕΣ) ότι πλήρόι και όι όπόιες επήλθαν ή για τις όπόιες ελαβε γνωσή μεχρι τή συναψή τής
συμβασής (όψιγενεις μεταβόλες), δεν καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή πρόσκόμισθεισα,
συμφωνα με τό αρθρό 15 τής παρόυσας, εγγυήσή συμμετόχής.42,.
Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν υπεβαλε αλήθή ή ακριβή δήλωσή, ή αν κανενας από τόυς
πρόσφερόντες δεν πρόσκόμιζει ενα ή περισσότερα από τα απαιτόυμενα εγγραφα και δικαιόλόγήτικα,
ή αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν απόδειξει ότι: α) δεν βρισκεται σε μια από τις καταστασεις
πόυ αναφερόνται στό αρθρό 22.Α και β) πλήρόι τα σχετικα κριτήρια επιλόγής των αρθρων 22.Β εως
22.Ε, όπως αυτα εχόυν καθόριστει στήν παρόυσα , ή διαδικασια συναψής τής συμβασής ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχόυ των ως ανω δικαιόλόγήτικων όλόκλήρωνεται με τή συνταξή πρακτικόυ από τήν
Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, στό όπόιό αναγραφεται ή τυχόν συμπλήρωσή δικαιόλόγήτικων κατα τα
όριζόμενα στις παραγραφόυς (α) και (γ) τόυ παρόντός αρθρόυ.43 Η Επιτρόπή, στή συνεχεια, τό
κόινόπόιει, μεσω τής «λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας», στό απόφαινόμενό όργανό τής
αναθετόυσας αρχής για τή λήψή απόφασής ειτε κατακυρωσής τής συμβασής ειτε ματαιωσής τής
διαδικασιας, ανα περιπτωσή.
Τα απότελεσματα τόυ ελεγχόυ των δικαιόλόγήτικων τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ επικυρωνόνται με τήν
απόφασή κατακυρωσής τόυ αρθρόυ 105 ν. 4412/2016,44 ήτόι με τήν απόφασή τόυ πρόήγόυμενόυ
εδαφιόυ, στήν όπόια αναφερόνται υπόχρεωτικα όι πρόθεσμιες για τήν αναστόλή τής συναψής
συμβασής, συμφωνα με τα αρθρα 360 εως 372 τόυ ιδιόυ νόμόυ.45
Η αναθετόυσα αρχή κόινόπόιει τήν απόφασή κατακυρωσής, μαζι με αντιγραφό όλων των πρακτικων
τής διαδικασιας ελεγχόυ και αξιόλόγήσής των πρόσφόρων σε όλόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ
ελαβαν μερός στή διαδικασια αναθεσής, εκτός από τόυς όριστικως απόκλεισθεντες και ιδιως όσόυς
απόκλειστήκαν όριστικα δυναμει τής παρ. 1 τόυ αρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και τής αντιστόιχής περ.
γ τής παραγραφόυ 4.1 τής παρόυσας,46 μεσω τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας», και επιπλεόν
αναρτα τα δικαιόλόγήτικα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ στόν χωρό «Συνήμμενα Ηλεκτρόνικόυ
Διαγωνισμόυ».
ε) Η απόφασή κατακυρωσής καθισταται όριστική, εφόσόν συντρεξόυν όι ακόλόυθες πρόυπόθεσεις:47
i.

ή απόφασή κατακυρωσής εχει κόινόπόιήθει, συμφωνα με τα ανωτερω,

ii.

παρελθει απρακτή ή πρόθεσμια ασκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή σε περιπτωσή ασκήσής,
παρελθει απρακτή ή πρόθεσμια ασκήσής αιτήσής αναστόλής κατα τής απόφασής τής ΑΕΠΠ και
σε περιπτωσή ασκήσής αιτήσής αναστόλής κατα τής απόφασής τής ΑΕΠΠ, εκδόθει απόφασή
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επι τής αιτήσής, με τήν επιφυλαξή τής χόρήγήσής πρόσωρινής διαταγής, συμφωνα με όσα
όριζόνται στό τελευταιό εδαφιό τής παρ. 4 τόυ αρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016,
iii.

εχει όλόκλήρωθει επιτυχως ό πρόσυμβατικός ελεγχός από τό Ελεγκτικό Συνεδριό, συμφωνα με
τα αρθρα 324 εως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφόσόν απαιτειται48, και

iv.

ό πρόσωρινός αναδόχός εχει υπόβαλλει, επειτα από σχετική πρόσκλήσή τής αναθετόυσας
αρχής, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός, υπευθυνή δήλωσή,
πόυ υπόγραφεται συμφωνα με όσα όριζόνται στό αρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν όπόια
δήλωνεται ότι, δεν εχόυν επελθει στό πρόσωπό τόυ όψιγενεις μεταβόλες, κατα τήν εννόια τόυ
αρθρόυ 104 τόυ ιδιόυ νόμόυ, και μόνόν στήν περιπτωσή τόυ πρόσυμβατικόυ ελεγχόυ ή τής
ασκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατα τής απόφασής κατακυρωσής.

Η υπευθυνή δήλωσή ελεγχεται από τήν αναθετόυσα αρχή και μνήμόνευεται στό συμφωνήτικό. Εφόσόν
δήλωθόυν όψιγενεις μεταβόλες, ή δήλωσή ελεγχεται από τήν Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, ή όπόια
εισήγειται πρός τό αρμόδιό απόφαινόμενό όργανό.
Μετα από τήν όριστικόπόιήσή τής απόφασής κατακυρωσής, ή αναθετόυσα αρχή πρόσκαλει τόν
αναδόχό, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός, να πρόσελθει για τήν
υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ, θετόντας τόυ πρόθεσμια δεκαπεντε (15) ήμερων από τήν κόινόπόιήσή
σχετικής εγγραφής ειδικής πρόσκλήσής,49 πρόσκόμιζόντας και τήν απαιτόυμενή εγγυήτική επιστόλή
καλής εκτελεσής. Η συμβασή θεωρειται συναφθεισα με τήν κόινόπόιήσή τής ως ανω ειδικής
πρόσκλήσής.50
Πριν από τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόύ υπόβάλλεται ή υπεύθυνή δήλωσή τής κόινής απόφασής
των Υπόυργών Ανάπτυξής και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εαν ό αναδόχός δεν πρόσελθει να υπόγραψει τό συμφωνήτικό, μεσα στήν πρόθεσμια πόυ όριζεται στήν
ειδική πρόκλήσή, και με τήν επιφυλαξή αντικειμενικων λόγων ανωτερας βιας, κήρυσσεται εκπτωτός,
καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή εγγυήσή συμμετόχής τόυ και ακόλόυθειται ή διαδικασια
τόυ παρόντός αρθρόυ 4.2. για τόν πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε τήν αμεσως επόμενή πλεόν συμφερόυσα
από όικόνόμική απόψή πρόσφόρα βασει τιμής51. Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσελθει
για τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ, ή διαδικασια αναθεσής τής συμβασής ματαιωνεται, συμφωνα
με τήν περιπτωσή β τής παραγραφόυ 1 τόυ αρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.
Η αναθετόυσα αρχή μπόρει, στήν περιπτωσή αυτήν, να αναζήτήσει απόζήμιωσή, περα από τήν
καταπιπτόυσα εγγυήτική επιστόλή, ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ. 52
Εαν ή αναθετόυσα αρχή δεν απευθυνει στόν αναδόχό τήν ως ανω ειδική πρόσκλήσή, εντός χρόνικόυ
διαστήματός εξήντα (60) ήμερων από τήν όριστικόπόιήσή τής απόφασής κατακυρωσής, και με τήν
επιφυλαξή τής υπαρξής επιτακτικόυ λόγόυ δήμόσιόυ συμφερόντός ή αντικειμενικων λόγων ανωτερας
βιας, ό αναδόχός δικαιόυται να απεχει από τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ, χωρις να εκπεσει ή
εγγυήσή συμμετόχής τόυ, καθως και να αναζήτήσει απόζήμιωσή ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και
198 ΑΚ.53
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών /
Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή δήμόσια
σύμβασή και έχει υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής
αναθέτόυσας αρχής κατά παράβασή τής ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νόμόθεσίας στόν τόμέα
των δήμόσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να πρόσφύγει στήν Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών
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Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενός με πρόδικαστική πρόσφυγή, κατά πράξής ή παράλειψής τής αναθέτόυσας
αρχής, πρόσδιόριζόντας ειδικως τις νόμικες και πραγματικες αιτιασεις πόυ δικαιόλόγόυν τό αιτήμα
τόυ54.
Σε περιπτωσή πρόσφυγής κατα πραξής τής αναθετόυσας αρχής, ή πρόθεσμια για τήν ασκήσή τής
πρόδικαστικής πρόσφυγής ειναι:
(α) δεκα (10) ήμερες από τήν κόινόπόιήσή τής πρόσβαλλόμενής πραξής στόν ενδιαφερόμενό
όικόνόμικό φόρεα αν ή πραξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικα μεσα ή τήλεόμόιότυπια ή
(β) δεκαπεντε (15) ήμερες από τήν κόινόπόιήσή τής πρόσβαλλόμενής πραξής σε αυτόν αν
χρήσιμόπόιήθήκαν αλλα μεσα επικόινωνιας, αλλως
(γ) δεκα (10) ήμερες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνωσή τής πραξής πόυ βλαπτει τα
συμφερόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόυ φόρεα. Ειδικά για τήν άσκήσή πρόσφυγής κατά
πρόκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τεκμαίρεται μετά τήν πάρόδό δεκαπέντε (15) ήμερών από τή
δήμόσίευσή στό ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιπτωσή παραλειψής πόυ απόδιδεται στήν αναθετόυσα αρχή, ή πρόθεσμια για τήν ασκήσή τής
πρόδικαστικής πρόσφυγής ειναι δεκαπεντε (15) ήμερες από τήν επόμενή τής συντελεσής τής
πρόσβαλλόμενής παραλειψής55.
Η πρόδικαστική πρόσφυγή, συντασσεται υπόχρεωτικα με τή χρήσή τόυ τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ τόυ
Παραρτήματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατιθεται ήλεκτρόνικα στήν ήλεκτρόνική περιόχή τόυ
συγκεκριμενόυ διαγωνισμόυ μεσω τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνια» τόυ υπόσυστήματός πρός τήν
Αναθετόυσα Αρχή, επιλεγόντας τήν ενδειξή «Πρόδικαστική Πρόσφυγή» συμφωνα με αρθρό 15 τής ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόσια Έργα.
Οι πρόθεσμιες ως πρός τήν υπόβόλή των πρόδικαστικων πρόσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζόυν
τήν επόμενή τής ήμερας τής πρόαναφερθεισας κατα περιπτωσή κόινόπόιήσής ή γνωσής και λήγόυν
όταν περασει όλόκλήρή ή τελευταια ήμερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτή ειναι εξαιρετεα ή Σαββατό,
όταν περασει όλόκλήρή ή επόμενή εργασιμή ήμερα και ωρα 23:59:5956
Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Ελλήνικόύ Δήμόσίόυ, σύμφωνα με όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν.
4412/201657. Η επιστρόφή τόυ παραβόλόυ στόν πρόσφεύγόντα γίνεται: α) σε περίπτωσή όλικής ή
μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής τόυ, β) όταν ή αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή
πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια πριν από τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής
πρόσφυγής, γ) σε περίπτωσή παραίτήσής τόυ πρόσφεύγόντα από τήν πρόσφυγή τόυ έως και δέκα (10)
ήμέρες από τήν κατάθεσή τής πρόσφυγής.
Η πρόθεσμια για τήν ασκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή ασκήσή τής κωλυόυν τή συναψή τής
συμβασής επι πόινή ακυρότήτας, ή όπόια διαπιστωνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετα από ασκήσή
πρόδικαστικής πρόσφυγής, συμφωνα με τό αρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόνή ή ασκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό τήν επιφύλαξή χόρήγήσής από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα με τό άρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής τής
παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά59.
Μετά τήν, κατά τα ως άνω, ήλεκτρόνική κατάθεσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή αναθέτόυσα αρχή,
μέσω τής λειτόυργίας ¨Επικόινωνία»:
α) Κόινόπόιεί τήν πρόσφυγή τό αργότερό έως τήν επόμένή εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής σε
κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό, ό όπόίός μπόρεί να θίγεται από τήν απόδόχή τής πρόσφυγής, πρόκειμένόυ
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να ασκήσει τό, πρόβλεπόμενό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόυ
στή διαδικασία εξέτασής τής πρόσφυγής, για τή διατήρήσή τής ισχύός τής πρόσβαλλόμενής πράξής,
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόυ έχει στή διάθεσή τόυ.
β) Διαβιβάζει στήν ΑΕΠΠ, τό αργότερό εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν ήμέρα κατάθεσής, τόν
πλήρή φάκελό τής υπόθεσής, τα απόδεικτικά κόινόπόίήσής στόυς ενδιαφερόμενόυς τρίτόυς αλλά και
τήν Έκθεσή Απόψεών τής επί τής πρόσφυγής. Στήν Έκθεσή Απόψεων ή αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να
παραθέσει αρχική ή συμπλήρωματική αιτιόλόγία για τήν υπόστήριξή τής πρόσβαλλόμενής με τήν
πρόδικαστική πρόσφυγή πράξής.
γ) Κόινόπόιεί σε όλα τα μέρή τήν Έκθεσή Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πόυ
τυχόν τή συνόδεύόυν, μέσω τόυ ήλεκτρόνικόύ τόπόυ τόυ διαγωνισμόύ τό αργότερό έως τήν επόμένή
εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τόυς.
δ) Συμπλήρωματικά υπόμνήματα κατατίθενται από όπόιόδήπότε από τα μέρή μέσω τής πλατφόρμας
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότερό εντός πέντε (5) ήμερών από τήν κόινόπόίήσή των απόψεων τής
αναθέτόυσας αρχής60.
Η ασκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελει πρόυπόθεσή για τήν ασκήσή των ενδικων
βόήθήματων τής αιτήσής αναστόλής και τής αιτήσής ακυρωσής τόυ αρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεστων πραξεων ή παραλειψεων τής αναθετόυσας αρχής61.
Β. Όπόιός εχει εννόμό συμφερόν μπόρει να ζήτήσει, με τό ιδιό δικόγραφό εφαρμόζόμενων αναλόγικα
των διαταξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλή εκτελεσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυρωσή
τής ενωπιόν τόυ αρμόδιόυ Διόικήτικόυ Δικαστήριόυ, ήτόι τόυ Διόικήτικόυ Εφετειόυ Θεσσαλόνικής62.
Τό αυτό ισχυει και σε περιπτωσή σιωπήρής απόρριψής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής από τήν Α.Ε.Π.Π.
Δικαιωμα ασκήσής τόυ ως ανω ενδικόυ βόήθήματός εχει και ή αναθετόυσα αρχή, αν ή Α.Ε.Π.Π. κανει
δεκτή τήν πρόδικαστική πρόσφυγή, αλλα και αυτός τόυ όπόιόυ εχει γινει εν μερει δεκτή ή πρόδικαστική
πρόσφυγή.
Με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λόγιζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες και όλες όι συναφεις πρός τήν ανωτερω
απόφασή πραξεις ή παραλειψεις τής αναθετόυσας αρχής, εφόσόν εχόυν εκδόθει ή συντελεστει
αντιστόιχως εως τή συζήτήσή τής ως ανω αιτήσής στό Δικαστήριό.
Η αιτήσή αναστόλής και ακυρωσής περιλαμβανει μόνό αιτιασεις πόυ ειχαν πρόταθει με τήν
πρόδικαστική πρόσφυγή ή αφόρόυν στή διαδικασια ενωπιόν τής Α.Ε.Π.Π. ή τό περιεχόμενό των
απόφασεων τής. Η αναθετόυσα αρχή, εφόσόν ασκήσει τήν αιτήσή τής παρ. 1 τόυ αρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016, μπόρει να πρόβαλει και όψιγενεις ισχυρισμόυς αναφόρικα με τόυς επιτακτικόυς λόγόυς
δήμόσιόυ συμφερόντός, όι όπόιόι καθιστόυν αναγκαια τήν αμεσή αναθεσή τής συμβασής.63
Η ως ανω αιτήσή κατατιθεται στό ως αρμόδιό δικαστήριό μεσα σε πρόθεσμια δεκα (10) ήμερων από
κόινόπόιήσή ή τήν πλήρή γνωσή τής απόφασής ή από τήν παρελευσή τής πρόθεσμιας για τήν εκδόσή
τής απόφασής επι τής πρόδικαστικής πρόσφυγής, ενω ή δικασιμός για τήν εκδικασή τής αιτήσής
ακυρωσής δεν πρεπει να απεχει περαν των εξήντα (60) ήμερων από τήν καταθεσή τόυ δικόγραφόυ.64
Αντιγραφό τής αιτήσής με κλήσή κόινόπόιειται με τή φρόντιδα τόυ αιτόυντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν
αναθετόυσα αρχή, αν δεν εχει ασκήσει αυτή τήν αιτήσή, και πρός καθε τριτό ενδιαφερόμενό, τήν
κλήτευσή τόυ όπόιόυ διατασσει με πραξή τόυ ό Πρόεδρός ή ό πρόεδρευ ων τόυ αρμόδιόυ Δικαστήριόυ
ή Τμήματός εως τήν επόμενή ήμερα από τήν καταθεσή τής αιτήσής. Ο αιτων υπόχρεόυται επι πόινή
απαραδεκτόυ τόυ ενδικόυ βόήθήματός να πρόβει στις παραπανω κόινόπόιήσεις εντός απόκλειστικής
πρόθεσμιας δυό (2) ήμερων από τήν εκδόσή και τήν παραλαβή τής ως ανω πραξής τόυ Δικαστήριόυ.
Εντός απόκλειστικής πρόθεσμιας δεκα (10) ήμερων από τήν ως ανω κόινόπόιήσή τής αιτήσής
κατατιθεται ή παρεμβασή και διαβιβαζόνται ό φακελός και όι απόψεις των παθήτικως
νόμιμόπόιόυμενων. Εντός τής ιδιας πρόθεσμιας κατατιθενται στό Δικαστήριό και τα στόιχεια πόυ
υπόστήριζόυν τόυς ισχυρισμόυς των διαδικων.
Επιπρόσθετα, ή παρεμβασή κόινόπόιειται με επιμελεια τόυ παρεμβαινόντός στα λόιπα μερή τής δικής
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εντός δυό (2) ήμερων από τήν καταθεσή τής, αλλιως λόγιζεται ως απαραδεκτή. Τό διατακτικό τής
δικαστικής απόφασής εκδιδεται εντός δεκαπεντε (15) ήμερων από τή συζήτήσή τής αιτήσής ή από τήν
πρόθεσμια για τήν υπόβόλή υπόμνήματων.
Η πρόθεσμια για τήν ασκήσή και ή ασκήσή τής αιτήσής ενωπιόν τόυ αρμόδιόυ δικαστήριόυ κωλυόυν
τή συναψή τής συμβασής μεχρι τήν εκδόσή τής όριστικής δικαστικής απόφασής, εκτός εαν με
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθει διαφόρετικα. Επισής, ή πρόθεσμια για τήν ασκήσή
και ή ασκήσή τής αιτήσής κωλυόυν τήν πρόόδό τής διαδικασιας αναθεσής για χρόνικό διαστήμα
δεκαπεντε (15) ήμερων από τήν ασκήσή τής αιτήσής, εκτός εαν με τήν πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός
δικαστής απόφανθει διαφόρετικα65. Για τήν ασκήσή τής αιτήσεως κατατιθεται παραβόλό, συμφωνα
με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.
Αν ό ενδιαφερόμενός δεν αιτήθήκε ή αιτήθήκε ανεπιτυχως τήν αναστόλή και ή συμβασή υπόγραφήκε
και ή εκτελεσή τής όλόκλήρωθήκε πριν από τή συζήτήσή τής αιτήσής, εφαρμόζεται αναλόγως ή παρ. 2
τόυ αρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989.
Αν τό δικαστήριό ακυρωσει πραξή ή παραλειψή τής αναθετόυσας αρχής μετα τή συναψή τής συμβασής,
τό κυρός τής τελευταιας δεν θιγεται, εκτός αν πριν από τή συναψή αυτής ειχε ανασταλει ή διαδικασια
συναψής τής συμβασής. Στήν περιπτωσή πόυ ή συμβασή δεν ειναι ακυρή, ό ενδιαφερόμενός δικαιόυται
να αξιωσει απόζήμιωσή, συμφωνα με τα αναφερόμενα στό αρθρό 373 τόυ ν. 4412/2016.
Με τήν επιφυλαξή των διαταξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδικασή των διαφόρων τόυ παρόντός
αρθρόυ εφαρμόζόνται όι διαταξεις τόυ π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικα με τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ , ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στις παρ. 4 ,5, 7, 8 τόυ
α ρθρόυ 105, καθω ς και στό α ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα τής συ μβασής, με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει τό ε ργό, ει ναι τα αναφερό μενα
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα ό ρων, ή σειρα ισχυ ός
καθόρι ζεται ως κατωτε ρω:
1. Τό

συμφωνήτικό , συμπεριλαμβανόμε νων των παρασχεθεισω ν εξήγή σεων τόυ
όικόνόμικόυ φόρε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν
πρόσδιόρισμό όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό ανα δόχός διαμό ρφωσε τήν πρόσφόρα
τόυ,
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή.
3. Η Οικόνόμική Πρόσφόρα .
4. Τό Τιμόλόγιό Δήμόπρα τήσής.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα
Παραρτή ματα τόυς.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) – Δήμό σια Διαβόυ λευσή.
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής.
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.
10.Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.
Τα ανωτε ρω ε γγραφα τής συ μβασής ισχυ όυν, ό πως διαμόρφω θήκαν, με τις συμπλήρωματικε ς
πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ παρασχε θήκαν από τήν αναθε τόυσα αρχή επι ό λων των
ανωτε ρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα τής συμβασής συντασσόνται υπόχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα και πρόαιρετικα
και σε αλλες γλωσσες, συνόλικα ή μερικα. Σε περιπτωσή ασυμφωνιας μεταξυ των τμήματων
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των εγγραφων τής συμβασής πόυ εχόυν συνταχθει σε περισσότερες γλωσσες, επικρατει ή
ελλήνική εκδόσή66. Τυχόν πρόδικαστικες πρόσφυγες υπόβαλλόνται στήν ελλήνική γλωσσα.
6.2.

Οι πρόσφόρες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτες στόιχεια, καθως και τα απόδεικτικα εγγραφα
συντασσόνται στήν ελλήνική γλωσσα ή συνόδευόνται από επισήμή μεταφρασή τόυς στήν
ελλήνική γλωσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπα δήμόσια εγγραφα και δικαιόλόγήτικα εφαρμόζεται ή Συνθήκή τής Χαγής τής
5.10.1961, πόυ κυρωθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό
4.2.β) τής παρόυσας. Τα αλλόδαπα δήμόσια και ιδιωτικα εγγραφα συνόδευόνται από
μεταφρασή τόυς στήν ελλήνική γλωσσα επικυρωμενή ειτε από πρόσωπό αρμόδιό κατα τις
διαταξεις τής εθνικής νόμόθεσιας ειτε από πρόσωπό κατα νόμό αρμόδιό τής χωρας στήν όπόια
εχει συνταχθει τό εγγραφό67 και γινόνται απόδεκτα συμφωνα με τα όριζόμενα, όμόιως, στό
αρθρό 4.2.β) τής παρόυσας.

6.4.

Ενήμερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα ή μή – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενό, δήλαδή εντυπα με αμιγως τεχνικα χαρακτήριστικα, όπως αριθμόυς, απόδόσεις σε
διεθνεις μόναδες, μαθήματικόυς τυπόυς και σχεδια, πόυ ειναι δυνατόν να διαβαστόυν σε καθε
γλωσσα και δεν ειναι απαραιτήτή ή μεταφρασή τόυς, 68 μπόρόυν να υπόβαλλόνται σε αλλή
γλωσσα, χωρις να συνόδευόνται από μεταφρασή στήν ελλήνική.

6.5.

Η επικόινωνια με τήν αναθετόυσα αρχή, καθως και μεταξυ αυτής και τόυ αναδόχόυ, θα γινόνται
υπόχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα.

6.6

Κατα παρεκκλισή, γινεται δεκτή ή υπόβόλή των ακόλόυθων:
69.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Για τή δήμόπρατήσή τόυ εργόυ, τήν εκτελεσή τής συμβασής και τήν κατασκευή τόυ,
εφαρμόζόνται όι διαταξεις των παρακατω νόμόθετήματων, όπως ισχυόυν:
Το Άρθρο 105 του Συντάγματος.
τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και τυ Ν.Δ. 10/16-9-1926 περί κυρώσεως αυτού.
την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό
καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ
220Α΄/12.9.2007).
Τις Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 660/2001 και 661/2001, γενόμενες αποδεκτές προς εφαρμογή (έγγραφα
ΥΠΕΞAΣ 840/19.12.2001 και ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/137/1/Φ8/4.12.2001).
Τον Ν. 1198/1981, άρθρο 9 (ιδρυτικός Κε.Δ.Α.Κ.)
Τον Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125Α) άρθρα 1, 54 και 58, την Υ.Α. Π 7395/4269/5-11-1987 Υπουργού των
Οικονομικών περί απαλλαγής του Αγίου Όρους από το Φ.Π.Α και την Κ.Υ.Α. Φ21/3351/12-1-1989
Υπουργών Εξωτερικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κανονισμός Ασφάλισης
των απασχολούμενων στην περιοχή του Αγίου Όρους) ΦΕΚ 31Β/17-1-1989.
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

10. 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
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

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 27 ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )70
του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
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31.
32.
33.
34.
35.

7.2

7.3

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημόσια Έργα».
της με αρ. 76928/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν. 4412/2016»,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Οι σε εκτελεσή των ανωτερω διαταξεων εκδόθεισες κανόνιστικες πραξεις71, καθως και λόιπες
διαταξεις πόυ αναφερόνται ρήτα ή απόρρεόυν από τα όριζόμενα στα συμβατικα τευχή τής
παρόυσας καθως και τό συνόλό των διαταξεων τόυ ασφαλιστικόυ, εργατικόυ, περιβαλλόντικόυ
και φόρόλόγικόυ δικαιόυ και γενικότερα καθε διαταξή (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική
εγκυκλιός πόυ διεπει τήν αναθεσή και εκτελεσή τόυ εργόυ τής παρόυσας συμβασής, εστω και
αν δεν αναφερόνται ρήτα.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.

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

Τό εργό συγχρήματόδότειται για τό πόσό των 13.107.097,35 € από τό Ευρωπαικό Ταμειό
Περιφερειακής Αναπτυξής (ΕΤΠΑ) και από εθνικόυς πόρόυς και ειδικότερα από τήν Πραξή
«Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)» (ΟΠΣ 5076369) από τή ΣΑ ΕΠ0081
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2021ΕΠ00810023), στό πλαισιό τόυ Επιχειρήσιακόυ Πρόγραμματός
Περιφερειας Κεντρικής Μακεδόνιας 2014-2020, συμφωνα με τήν με Α.Π. 1985/27.04.2021
Απόφασή ενταξής τής Πραξής τόυ Περιφερειαρχή Κεντρικής Μακεδόνιας.72
Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις 73 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα ,
περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/201174, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς
Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016,
τής κρα τήσής 6‰, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν.
4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ
Υπόυργόυ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), τής κρα τήσής 2,5‰ υπε ρ τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από φασής τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμω ν και
Μεταφόρω ν (Β' 2780), καθω ς και τής κρα τήσής υ ψόυς 0,02% υπε ρ τής ανα πτυξής και
συντή ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με τό α ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.

21

21PROC009580742 2021-11-22
8.2.

Τα γενικα ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόχόυ και όι επιβαρυ νσεις από φό ρόυς, δασμόυ ς
κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.

8.3.

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

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετόυσα αρχή75,τήρωντας τις αρχες τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας, ζήτα από τόυς
πρόσφερόντες όικόνόμικόυς φόρεις, όταν όι πλήρόφόριες ή ή τεκμήριωσή πόυ πρεπει να
υπόβαλλόνται ειναι ή εμφανιζόνται ελλιπεις ή λανθασμενες, συμπεριλαμβανόμενων εκεινων στό ΕΕΕΣ,
ή όταν λειπόυν συγκεκριμενα εγγραφα, να υπόβαλλόυν, να συμπλήρωνόυν, να απόσαφήνιζόυν ή να
όλόκλήρωνόυν τις σχετικες πλήρόφόριες ή τεκμήριωσή, εντός πρόθεσμιας όχι μικρότερής των δεκα
(10) ήμερων και όχι μεγαλυτερής των εικόσι (20) ήμερων από τήν ήμερόμήνια κόινόπόιήσής σε αυτόυς
τής σχετικής πρόσκλήσής, μεσω τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνια» τόυ υπόσυστήματός, συμφωνα
με τα ειδικότερα όριζόμενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103 τόυ ν. 4412/2016.
Η συμπλήρωσή ή ή απόσαφήνισή ζήτειται και γινεται απόδεκτή υπό τήν πρόυπόθεσή ότι δεν
τρόπόπόιειται ή πρόσφόρα τόυ όικόνόμικόυ φόρεα και ότι αφόρα σε στόιχεια ή δεδόμενα, των όπόιων
ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμός ό πρόγενεστερός χαρακτήρας σε σχεσή με τό περας τής
καταλήκτικής πρόθεσμιας παραλαβής πρόσφόρων. Τα ανωτερω ισχυόυν κατ’ αναλόγιαν και για τυχόν
ελλειπόυσες δήλωσεις, υπό τήν πρόυπόθεσή ότι βεβαιωνόυν γεγόνότα αντικειμενικως εξακριβωσιμα.76
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης77
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλός τόυ εργόυ ειναι:
«Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο πρόυπόλόγισμός δήμόπρατήσής τόυ εργόυ ανερχεται σε78 13.107.097,35 Ευρώ και
αναλυεται σε:
Δαπανή Εργασιων 10.190.559,28 Ευρώ
Γενικα εξόδα και Όφελός εργόλαβόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.834.300,67 Ευρώ
Απρόβλεπτα79 (πόσόστόυ 9% επι τής δαπανής εργασιων και τόυ κόνδυλιόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.082.237,40 Ευρώ, πόυ αναλωνόνται συμφωνα με τόυς όρόυς τόυ αρθρόυ 156 παρ. 3. (β)
τόυ ν. 4412/2016.
.................................................................80
Στό ανωτερω πόσό πρόβλεπεται αναθεωρήσή στις τιμες πόσόυ .........................., συμφωνα με
τό αρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετής καταβόλής, συμφωνα με τό αρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 και τό αρθρό
16 τής παρόυσας.
Η παρόυσα συμβασή δεν υπόδιαιρειται σε τμήματα και ανατιθεται ως ενιαιό συνόλό, καθως
πρόκειται για αδιαιρετό εργό.81
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Τό εργό θα εκτελεστει στό Άγιόν Όρός (NUTS EL 527).

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τό εργό αφόρα στήν πρόμήθεια, εγκαταστασή και θεσή σε λειτόυργια 21 αυτόνόμων
Φωτόβόλταικων Σταθμων, συνόλικής ισχυός 2.636,88 kWp, όι όπόιόι χωρόθετόυνται
πλήσιόν των κτιριακων εγκαταστασεων 17 Ιερων Μόνων και 4 εξαρτήματων 3 εξ αυτων,
ωστε να καλυπτεται σήμαντικό μερός τής ετήσιας καταναλωσής ήλεκτρικής ενεργειας με
τήν αξιόπόιήσή τής ήλιακής ενεργειας αλλα και τής διατιθεμενής ήδή υπόδόμής. Όλός ό
εξόπλισμός (μήχανόλόγικός-ήλεκτρόλόγικός κ.λπ.) πόυ θα εγκατασταθει θα ειναι
καινόυργιός.
Ο εκαστότε Φωτόβόλταικός (Φ/Β) Σταθμός παραγωγής ήλεκτρικής ενεργειας απότελειται
από ενα συνεργαζόμενό συνόλό Φ/Β πλαισιων συνδεδεμενα ανα στόιχειόσειρες στόν καθε
αντιστρόφεα. Τα Φ/Β πλαισια θα τόπόθετήθόυν πανω σε σταθερες βασεις. Οι
στόιχειόσειρες θα δήμιόυργόυν ενα υπόσυστήμα, των όπόιων ή εξόδός θα όδήγειται σε εναν
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εκ των αντιστρόφεων DC/AC (εξωτερικόυ χωρόυ) τόυ Φωτόβόλταικόυ Σταθμόυ,
μετατρόπής συνεχόυς ρευματός σε εναλλασσόμενό. Θα εγκατασταθόυν καλωδια τόυ
συστήματός καταγραφής δεδόμενων τα όπόια θα συνδεόυν τόυς μετατρόπεις με τόν
πινακα τήλεμετριας τόυ Φ/Β σταθμόυ. Για τήν πρόστασια των Φωτόβόλταικων Πλαισιων
θα τόπόθετήθει καταλλήλός εξόπλισμός αντικεραυνικής πρόστασιας και καταλλήλες
γειωσεις.
Η εγκαταστασή θα επόπτευεται από Συστήμα Διαχειρισής Φ/Β εγκαταστασεων με τό όπόιό
θα μπόρει με τήλεμετρική παρακόλόυθήσή (μεσω διαδικτυόυ) να παρακόλόυθόυνται τα
δεδόμενα και ή παραγωγή τόυ Φ/Β σταθμόυ. Ο Φ/Β σταθμός θα περιφραχθει. Στόν χωρό
τόυ Φ/Β σταθμόυ θα εγκατασταθόυν πρόκατασκευασμενόι όικισκόι για τήν απόθήκευσή
τής πλεόναζόυσας ήλεκτρικής ενεργειας με μπαταριες συγχρόνής τεχνόλόγιας καθως και
συστήμα αντιστρόφεα για τήν μεταφόρα ενεργειας στόν Γενικό Πινακα Χαμήλής Τασής
(ΓΠΧΤ) τής εκαστότε Ιερας Μόνής. Η παραγόμενή ενεργεια από τόν Φ/Β σταθμό και τό
συστήμα συσσωρευτων-αντιστρόφεων θα μεταφερεται στήν Ι. Μόνή, ειτε μεσω
υπόσταθμων ανυψωσής και υπόβιβασής τής τασής (20/0.4kV) ειτε με καλωδια χαμήλής
τασής -σε περιπτωσή πόυ ό σταθμός βρισκεται πλήσιόν τής Ιερας Μόνής-.
Στό φυσικό αντικειμενό τόυ εργόυ περιλαμβανεται επισής ή διασυνδεσή τής νεας
γκαταστασής με τόν υφισταμενό ΓΠΧΤ τής εκαστότε Ιερας Μόνής. Η εκαστότε Ιερα Μόνή
εχει όρισει μια πήγή ως πήγή
παραλλήλισμόυ ή όπόια θα παραλλήλιστει με τό νεό μικρό–δικτυό.
Τελός, στα μεγαλα συστήματα, θα εγκατασταθει Συστήμα Διαχειρισής τής Ενεργειας
(Energy Management System - EMS) τό όπόιό ειναι ενα συστήμα ελεγχόυ και διαχειρισής
τής ενεργειας τόυ νεόυ εξόπλισμόυ πόυ θα εγκατασταθει καθως και τής διασυνδεδεμενής
πήγής παραλλήλισμόυ πόυ εχει όριστει από τήν Ι. Μόνή. Ο ρόλός τόυ EMS ειναι ό ελεγχός
και ή επιτήρήσή τόυ εξόπλισμόυ και ή συνεχής επιλόγή τής πήγής ή των πήγων πόυ θα
δινόυν ενεργεια στα φόρτια τόυ κτιριακόυ συγκρότήματός τής εκαστότε Ι. Μόνής, αναλόγα
με τις συνθήκες των φόρτιων, τής διαθεσιμής ενεργειας και τής πρότεραιότήτας των
πήγων.
Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικειμενό των δήμόπρατόυμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται όυσιωδως κατα τή διαρκεια εκτελεσής τής συμβασής, κατα τα όριζόμενα στήν παρ. 4
τόυ αρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότήτα μεταβόλής υφισταται, μόνό υπό τις πρόυπόθεσεις των
αρθρων 132 και 156 τόυ ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται ή χρήσή των «επι ελασσόν» δαπανων με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και περιόρισμόυς:
•

Δεν τρόπόπόιειται τό «βασικό σχεδιό» τής πρόκήρυξής, όυτε όι πρόδιαγραφες τόυ εργόυ, όπως
περιγραφόνται στα συμβατικα τευχή, όυτε καταργειται όμαδα εργασιων τής αρχικής συμβασής.

•

Δεν θιγεται ή πλήρότήτα, πόιότήτα και λειτόυργικότήτα τόυ εργόυ.

•

Δεν χρήσιμόπόιειται για τήν πλήρωμή νεων εργασιων πόυ δεν υπήρχαν στήν αρχική συμβασή.

•

Δεν υπερβαινει ή δαπανή αυτή, κατα τόν τελικό εγκεκριμενό Ανακεφαλαιωτικό Πινακα Εργασιων
τόυ εργόυ, πόσόστό εικόσι τόις εκατό (20%) τής συμβατικής δαπανής όμαδας εργασιων τόυ εργόυ
όυτε, αθρόιστικα, πόσόστό δεκα τόις εκατό (10%) τής δαπανής τής αρχικής αξιας συμβασής χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρήσή τιμων και απρόβλεπτες δαπανες. Στήν αθρόιστική αυτή ανακεφαλαιωσή
λαμβανόνται υπόψή μόνό όι μεταφόρες δαπανής από μια όμαδα εργασιων σε αλλή.
Τα πόσα πόυ εξόικόνόμόυνται, εφόσόν υπερβαινόυν τα ανωτερω όρια (20% ή και 10%), μειωνόυν
ισόπόσα τή δαπανή τής αξιας συμβασής χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπανες.
Για τή χρήσή των «επι ελασσόν δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωσή ή συμφωνή γνωμή τόυ
Τεχνικόυ Συμβόυλιόυ, υστερα από εισήγήσή τόυ φόρεα υλόπόιήσής. Ο πρόυπόλόγισμός των εργων
στα όπόια εφαρμόζεται ή παραγραφός αυτή αναλυεται σε όμαδες εργασιων, όι όπόιες συντιθενται
από εργασιες πόυ υπαγόνται σε ενιαια υπόσυνόλα τόυ τεχνικόυ αντικειμενόυ των εργων, εχόυν
παρόμόιό τρόπό κατασκευής και επιδεχόνται τό ιδιό πόσόστό εκπτωσής στις τιμες μόναδας τόυς.
Με τήν με αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασή τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και
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Μεταφόρων (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή όπόια εχει εφαρμόγή σε όλα τα ως ανω εργα,
πρόσδιόριζόνται όι όμαδες εργασιων ανα κατήγόρια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλική πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τήν ήμε ρα
υπόγραφή ς τής συ μβασής 82
Αναλυτικό τερα στόιχει α για τις πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

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

13.2

Η όικόνόμική πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει και υπόβλήθει συ μφωνα
με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 καθω ς και στήν παρ. 3.5
περ. γ ε ως στ τής παρόυ σας.

13.3

Κα θε πρόσφε ρων μπόρει να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα .

13.4

Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.

13.5

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

83

84

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από όικόνόμική α πόψή
πρόσφόρα μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμετόχή στόν διαγωνισμό απαιτει ται ή κατα θεσή από τόυς συμμετε χόντες
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό των διακοσίων εξήντα
δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ (262.141,00 €).85
Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει
και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή.

15.2

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ.
12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α:
α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής,
β) τόν εκδό τή,
γ) τήν αναθε τόυσα αρχή ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, πρός τήν όπόι α
απευθυ νόνται,
δ) τόν αριθμό τής εγγυ ήσής,
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ε) τό πόσό πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή,
στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ φόρε α υπε ρ
τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής),
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ. (Η υπόπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις πόυ
παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων).
ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ) και τήν καταλήκτική
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν,
θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,
ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό τής
εγγυ ήσής όλικα ή μερικα εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα από απλή ε γγραφή ειδόπόι ήσή
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.
15.3

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα τή
λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι
27/02/2023, α λλως ή πρόσφόρα απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή μπόρει , πριν τή
λή ξή τής πρόσφόρα ς, να ζήτα από τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν, πριν τή λή ξή
τόυς, τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς.

15.4

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, αν ό πρόσφε ρων:
• απόσυ ρει τήν πρόσφόρα τόυ κατα τή δια ρκεια ισχυ ός αυτή ς,
• παρε χει, εν γνω σει τόυ, ψευδή στόιχει α ή πλήρόφόρι ες πόυ αναφε ρόνται στό
α ρθρό 22
• δεν πρόσκόμι σει εγκαι ρως τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας
δικαιόλόγήτικα
• στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περι
πρό σκλήσής για υπόβόλή δικαιόλόγήτικω ν από τόν πρόσωρινό ανα δόχό, αν,
κατα τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τα α ρθρό 4.2 τής
παρόυ σας, διαπιστωθει ό τι τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν στό ΕΕΕΣ ει ναι εκ
πρόθε σεως απατήλα , ή ό τι ε χόυν υπόβλήθει πλαστα απόδεικτικα στόιχει α, ή αν,
από τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και
εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ εται ή μή συνδρόμή των λόγων απόκλεισμόυ τόυ
α ρθρόυ 18 ή ή πλή ρωσή μιας ή περισσό τερων από τις απαιτή σεις των,
• δεν πρόσε λθει εγκαι ρως για υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ .
• υπόβα λει μή κατα λλήλή πρόσφόρα με τήν ε ννόια τής περ. 46 τής παρ. 1 τόυ
α ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016
• δεν ανταπόκριθει στή σχετική πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς εντό ς τής
πρόβλεπό μενής, στό α ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξήγή σεις, σε
περι πτωσή
ασυνή θιστα
χαμήλή ς
πρόσφόρα ς, 86

15.5

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής
καλή ς εκτε λεσής.
Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 87.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)
16.1 Πρόβλεπεται ή χόρήγήσή πρόκαταβόλής στόν Αναδόχό88 πόσόυ ισό εως δεκαπεντε τόις εκατό
(15%) τής αξιας τής συμβασής, χωρις αναθεωρήσή και ΦΠΑ, ως εξής:
α) εως πεντε τόις εκατό (5%) τής αξιας τής συμβασής, χωρις αναθεωρήσή και ΦΠΑ, για δαπανες
πρωτων εγκαταστασεων και αλλων εξόδων εκκινήσής τόυ Έργόυ,
β) εως δεκα τόις εκατό (10%) τής αξιας τής συμβασής, χωρις αναθεωρήσή και ΦΠΑ, για δαπανες
πρόμήθειων υλικων ή μήχανήματων πόυ πρόκειται να εγκατασταθόυν ή να ενσωματωθόυν στό
Έργό,
υπό τήν πρόυπόθεσή τής καταβόλής από τόν αναδόχό ισόπόσής εγγυήσής πρόκαταβόλής.
Η χόρήγόυμενή πρόκαταβόλή ειναι εντόκή από τήν ήμερόμήνια καταβόλής τής στόν αναδόχό. Για τό
πόσό αυτό βαρυνεται ό αναδόχός με τόκό, ό όπόιός υπόλόγιζεται με πόσόστό επιτόκιόυ πόυ ανερχεται
σε πόσόστό ισό με τό μικρότερό επιτόκιό των εντόκων γραμματιων τόυ Δήμόσιόυ δωδεκαμήνής ή, αν
δεν εκδιδόνται τετόια, εξαμήνής διαρκειας πρόσαυξήμενό κατα 0,25 πόσόστιαιες μόναδες. Τό επιτόκιό
μπόρει να αναπρόσαρμόζεται με κόινή απόφασή των Υπόυργων Οικόνόμικων και Υπόδόμων και
Μεταφόρων. ………………….89
Η πρόκαταβόλή και ή εγγυ ήσή πρόκαταβόλή ς μπόρόυ ν να χόρήγόυ νται τμήματικα . Η
πρόκαταβόλή απαγόρευ εται να χρήσιμόπόιήθει για δαπα νες πόυ δεν σχετι ζόνται, α μεσα ή ε μμεσα,
με τό αντικει μενό τής συ μβασής.
Η από σβεσή τής πρόκαταβόλή ς και ή επιστρόφή τής εγγυ ήσής πρόκαταβόλή ς
πραγματόπόιόυ νται, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 72 και 150 τόυ ν. 4412/2016. 90.
Η εγγυήτική επιστόλή πρόκαταβόλή ς καταπι πτει με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής αναθε τόυσας
αρχή ς, ή όπόι α εκδι δεται μετα από πρόήγόυ μενή εισή γήσή τής Διευθυ νόυσας Υπήρεσι ας 91.
16.2 Για τήν ταχυτερή, σε σχεσή με τή συμβατική πρόθεσμια, εκτελεσής τόυ παρόντός εργόυ
πρόβλεπεται ή χόρήγήσή πρόσθετής καταβόλής (πριμ) στόν Αναδόχό πόσόστόυ ενα τόις εκατό 1% 92
επι τής αρχικής συμβατικής αξιας, μή συμπεριλαμβανόμενόυ τόυ ΦΠΑ, εφόσόν ό χρόνός παραδόσής
τόυ εργόυ ειναι μικρότερός κατα δεκα τόις εκατό (10%) τόυ πρόβλεπόμενόυ στή συμβασή.
16.3 Στήν περιπτωσή αυτήν, για τήν πλήρωμή τής πρόσθετής καταβόλής απαιτειται ή πρόήγόυμενή
εκδόσή απόφασής τόυ αρμόδιόυ απόφαινόμενόυ όργανόυ, μετα από γνωμή τόυ αρμόδιόυ τεχνικόυ
συμβόυλιόυ, ήτόι τής αναθετόυσας αρχής και, σε περιπτωσή πόυ δεν υπαρχει, τόυ τεχνικόυ συμβόυλιόυ
τής Γενικής Γραμματειας Υπόδόμων.
16.4 Η πρόσθετή καταβόλή καταβαλλεται με τήν εμπρόθεσμή όλόκλήρωσή τόυ συμβατικόυ
αντικειμενόυ. Η πρόσθετή καταβόλή θεωρειται συμπλήρωματικό εργόλαβικό ανταλλαγμα, εγκρινεται
αναλόγως, ως τρόπόπόιήσή τής συμβασής, βασει τής περ. α’ τής παρ. 1 τόυ αρθρόυ 132 τόυ ν.
4412/2016 και περιλαμβανεται σε ειδικό λόγαριασμό, πόυ υπόβαλλει ό αναδόχός μετα τήν εκδόσή
βεβαιωσής περατωσής εργασιων και τήν αναγραφή σε αυτή τής ταχυτερής εκτελεσής τόυ εργόυ
συμφωνα με τόυς ειδικότερόυς όρόυς των εγγραφων τής συμβασής.
16.5 Οι απόφασεις για παρατασεις πρόθεσμιων ρυθμιζόυν καθε θεμα, πόυ σχετιζεται με τήν
πρόσθετή αυτή καταβόλή και ιδιαιτερα, αν μετατιθεται, μερικα ή όλικα, ό κρισιμός, για τήν πρόσθετή
καταβόλή, χρόνός, με σαφή και εμπεριστατωμενή αιτιόλόγια, πρόκειμενόυ να δικαιόυται ό αναδόχός
πρόσθετή αμόιβή, κατα τα όριζόμενα ανωτερω,, υπό τόν όρό ό αναδόχός να ειναι πλήρως ανυπαιτιός
για τις χόρήγήθεισες παρατασεις.
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπόγραφή τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα
με τό α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό 5% επι τής
εκτιμω μενής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς να συμπεριλαμβα νόνται τα δικαιω ματα πρόαι ρεσής,
χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατιθεται με χρι και τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ 93 .
Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α
συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ή αναθε τόυσα αρχή όφει λει να απαιτει από τόν
ανα δόχό να καταθε σει, με χρι και τήν υπόγραφή τής τρόπόπόιήμε νής συ μβασής, συμπλήρωματική
εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό 5% επι τόυ πόσόυ τής αυ ξήσής τής αξι ας τής
συ μβασής, χωρι ς ΦΠΑ.
Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν
παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρό σθετα, τόν αριθμό και τόν τι τλό τής
σχετική ς συ μβασής.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή
ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ
ε ναντι τόυ αναδόχόυ.
Ο χρό νός ισχυ ός τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής πρε πει να ει ναι μεγαλυ τερός κατα τρεις (3)
τόυλα χιστόν μή νες από τό α θρόισμα τής συμβατική ς πρόθεσμι ας, τής όριακή ς πρόθεσμι ας και τόυ
χρό νόυ υπόχρεωτική ς συντή ρήσής τόυ ε ργόυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα
ε γγραφα τής παρόυ σας συ μβασής.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς, στήν περι πτωσή
παρα βασής από τόν ανα δόχό των ό ρων τής συ μβασής, ό πως αυτή ειδικό τερα όρι ζει.
Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής, καταπι πτόυν με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής
αναθε τόυσας αρχή ς, ή όπόι α εκδι δεται μετα από πρόήγόυ μενή εισή γήσή τής Διευθυ νόυσας
Υπήρεσι ας.94
Ειδικα , σε περι πτωσή όριστικόπόι ήσής τής από φασής ε κπτωσής τόυ αναδόχόυ, τό συ νόλό των
εγγυή σεων για τήν καλή εκτε λεσή τόυ ε ργόυ, καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, ως ειδική
πόινική ρή τρα, και κατα με γιστό με χρι τό υπόλειπό μενό πρός κατασκευή πόσό τής συ μβασής και
εφό σόν λήφθει υπό ψή πρός επιστρόφή αρνήτικό ς λόγαριασμό ς. 95
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής, ό πως αυτή διαμόρφω θήκε κατό πιν τρόπόπόιή σεων τής συ μβασής,
κατα τό α ρθρό 132 τόυ ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα από τήν ε γκρισή τής τελική ς
επιμε τρήσής από τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, κατα πόσόστό εβδόμή ντα τόις εκατό (70%) τής
συνόλική ς αξι ας.96
Τό συ νόλό των εγγυή σεων καλή ς εκτε λεσής επιστρε φεται χωρι ς καθυστε ρήσή, αμε σως μετα από
τήν ε γκρισή τόυ πρωτόκό λλόυ παραλαβή ς και τήν ε γκρισή τόυ τελικόυ λόγαριασμόυ τόυ ε ργόυ.
17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας
Απαιτειται ή παρόχή εγγυήσής καλής λειτόυργιας, συμφωνα με τό αρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν. 4412/2016,
όπως επίσης και το άρθρο 171 παρ.2 του Ν.4412/16, τό υψός τής όπόιας καθόριζεται σε πόσόστό 5% επι
τής εκτιμωμενής αξιας τής συμβασής, για τήν απόκαταστασή των ελαττωματων πόυ ανακυπτόυν ή
των ζήμιων πόυ πρόκαλόυνται από δυσλειτόυργια τόυ εργόυ κατα τήν περιόδό εγγυήσής καλής
λειτόυργιας, ή όπόια ισόυται με χρόνικό διαστήμα δεκαπέντε (15) μηνών από τήν ήμερόμήνια
παραλαβής τόυ εργόυ.
Οι εγγυήτικες επιστόλες καλής λειτόυργιας περιλαμβανόυν κατ’ ελαχιστόν τα αναφερόμενα στήν
παραγραφό 15.2 τής παρόυσας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τιτλό τής
σχετικής συμβασής.
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Η επιστρόφή τής ανωτερω εγγυήσής λαμβανει χωρα μετα από τήν όλόκλήρωσή τής περιόδόυ εγγυήσής
καλής λειτόυργιας. 97
17. 3 Οι κρατή σεις τής παρ. 12 τόυ α ρθρόυ 152 τόυ ν. 4412/2016, περι λόγαριασμω ν και
πιστόπόιή σεων, μπόρει να αντικατασταθόυ ν όπότεδή πότε από τόν ανα δόχό, μερικα ή όλικα , με
ισό πόσή εγγυήτική επιστόλή . Οι εγγυή σεις αυτε ς περιόρι ζόνται κατα πόσόστό πε ντε τόις εκατό
(5%) επι τής αξι ας των εργασιω ν πόυ περιλαμβα νόνται στις υπόβεβλήμε νες στήν υπήρεσι α
επιμετρή σεις. Η μει ωσή απόφασι ζεται από τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, υ στερα από αι τήσή τόυ
αναδόχόυ, ή όπόι α συνόδευ εται από ειδικό απόλόγισμό των εργασιω ν των όπόι ων ε χόυν
υπόβλήθει όι επιμετρή σεις. 98
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από πιστωτικα ή
χρήματόδότικα ιδρυ ματα ή ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα τήν ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή - με λή
τής Ένωσής ή τόυ Ευρωπαι κόυ Οικόνόμικόυ Χω ρόυ ή στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν,
συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με
παρακατα θεσή σε αυτό τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ πόσόυ . 99 Αν συσταθει παρακαταθή κή με
γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα
τόκόμερι δια ή μερι σματα πόυ λή γόυν κατα τή δια ρκεια τής εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα τή λή ξή
τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό φόρε α.
17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή τόυ όικόνόμικόυ φόρε α/αναδόχόυ από
ε να ή περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους100.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 101 ορίζεται η
28/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
04/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

των προσφορών όρι ζεται ή

Αν, για λόγόυς ανωτε ρας βι ας ή για τεχνικόυ ς λόγόυς, δεν διενεργήθει ή απόσφρα γισή κατα τήν
όρισθει σα ήμε ρα ή αν με χρι τή με ρα αυτή δεν ε χει υπόβλήθει καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή
και ή καταλήκτική ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή
τής αναθε τόυσας αρχή ς. Η από φασή αυτή κόινόπόιει ται στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής
λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”, πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α
και αναρτα ται στήν ΕΕΕΕ, στό ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν
διαθε τει, καθω ς και στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι διαγωνισμόι ” τής
πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή ήμερόμήνι α δεν καταστει δυνατή
ή απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει να όρισθει και νε α
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ήμερόμήνι α, εφαρμόζόμε νων κατα τα λόιπα των διατα ξεων των δυ ό πρόήγόυ μενων εδαφι ων. Σε
περι πτωσή πόυ και στή νε α αυτή ήμερόμήνι α δεν καταστει δυνατή ή απόσφρα γισή των
πρόσφόρω ν ή δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας
συ μβασής για τό εν λόγω ε ργό με τήν εκ νε όυ τή ρήσή ό λων των διατυπω σεων δήμόσιό τήτας πόυ
πρόβλε πόνται στις διατα ξεις τόυ παρό ντός (επαναλήπτικό ς διαγωνισμό ς, συ μφωνα με τις
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 98 παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19. 1 Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό κατα τή
δια ταξή τόυ α ρθρόυ 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα δεκατριών (13) μηνών 102από τήν
ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν.
19.2 Πρόσφόρα πόυ όρι ζει χρό νό ισχυ ός μικρό τερό από αυτό ν πόυ πρόβλε πεται στό παρό ν
απόρρι πτεται ως μή κανόνική 103.
19.3 Η αναθε τόυσα αρχή μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα από
τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής
συμμετόχή ς, κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό δια στήμα ι σό με τό πρόβλεπό μενό στήν παρ. 19.1.
Μετα από τή λή ξή και τόυ παραπα νω ανω τατόυ χρόνικόυ όρι όυ παρα τασής ισχυ ός τής
πρόσφόρα ς, τα απότελε σματα τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής ματαιω νόνται, εκτό ς αν ή
αναθε τόυσα αρχή κρι νει, κατα περι πτωσή, αιτιόλόγήμε να, ό τι ή συνε χισή τής διαδικασι ας
εξυπήρετει τό δήμό σιό συμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασια
μπόρόυ ν να επιλε ξόυν να παρατει νόυν τήν πρόσφόρα τόυς, εφό σόν τόυς ζήτήθει πριν από τήν
πα ρόδό τόυ ανωτε ρω ανω τατόυ όρι όυ παρα τασής τής πρόσφόρα ς τόυς. Η διαδικασι α ανα θεσής
συνεχι ζεται με ό σόυς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόυς και απόκλει όνται όι λόιπόι όικόνόμικόι
φόρει ς.
19.4 Αν λή ξει ό χρό νός ισχυ ός των πρόσφόρω ν και δεν ζήτήθει παρα τασή τής πρόσφόρα ς, ή
αναθε τόυσα αρχή δυ ναται, με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής, εφό σόν ή εκτε λεσή τής συ μβασής
εξυπήρετει τό δήμό σιό συμφε ρόν, να ζήτή σει, εκ των υστε ρων, από τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ
συμμετε χόυν στή διαδικασι α, να παρατει νόυν τόν χρό νό ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς, καθω ς και
τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, όπό τε ή διαδικασι α συνεχι ζεται με τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, όι όπόι όι
πρόε βήσαν στις ανωτε ρω ενε ργειες 104.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκή ρυξή συ μβασής, ή τόι τό σχετικό τυπόπόιήμε νό ε ντυπό “Πρόκή ρυξή Συ μβασής” 105,
απεστάλη, με σω τής διαδικτυακή ς πυ λής simap.europa.eu, για δήμόσι ευσή στήν Υπήρεσι α
Εκδό σεων τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής . στις 17/11/2021.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.α) Η πρόκή ρυξή συ μβασής τής πρόήγόυ μενής παραγρα φόυ Α και ή Διακή ρυξή αναρτή θήκαν
στό ΚΗΜΔΗΣ.
1.β) Τα έγγραφα τής παρόύσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχωρήθήκαν στό σχετικό
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ήλεκτρόνικό χώρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα με Συστήμικό Αύξόντα Αριθμό: 183334, και
αναρτήθήκαν στή Διαδικτυακή Πύλή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2. Στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.programathos.gr), αναρτα ται σχετική
ενήμε ρωσή, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 2 τής παρόυ σας.
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό Τυ πό 106, συ μφωνα με τό
α ρθρό 66 ν. 4412/2016.
Γ. Γνωστόπόι ήσή τής συναφθει σας συ μβασής για τις συμβα σεις α νω των όρι ων, δήμόσιευ εται
στήν ΕΕΕΕ, συ μφωνα με τό α ρθρό 64 τόυ ν. 4412/2016.
Τα ε ξόδα των εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτων δήμόσιευ σεων τής περι λήψής τής
δήμόπρασι ας στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν
πρω τό λόγαριασμό πλήρωμή ς τόυ ε ργόυ. Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεων των τυχό ν πρόήγόυ μενων
διαγωνισμω ν για τήν ανα θεσή τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μή απαραι τήτων εκ τόυ
νό μόυ δήμόσιευ σεων βαρυ νόυν τήν αναθε τόυσα αρχή και καταβα λλόνται από τις πιστω σεις τόυ
ε ργόυ.
Οι δαπα νες δήμόσι ευσής τής πρόκή ρυξής στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής
βαρυ νόυν τόν πρόυ πόλόγισμό τής Ένωσής.
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης107
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβασή ανατιθεται βασει τόυ κριτήριόυ τόυ αρθρόυ 14 τής παρόυσας, σε πρόσφερόντα ό όπόιός
δεν απόκλειεται από τή συμμετόχή βασει τής παρ. Α τόυ αρθρόυ 22 τής παρόυσας και πλήρόι τα
κριτήρια επιλόγής των παρ. Β, Γ, Δ , Ε τόυ αρθρόυ 22 τής παρόυσας
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαιωμα συμμετόχής εχόυν φυσικα ή νόμικα πρόσωπα, ή ενωσεις αυτων 108
πόυ
109
δραστήριόπόιόυνται στήν κατήγόρια εργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
και πόυ ειναι
εγκατεστήμενα σε110:
α) σε κρατός-μελός τής Ένωσής,
β) σε κρατός-μελός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό αναθεσή δήμόσια
συμβασή καλυπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7111 και τις γενικες σήμειωσεις τόυ σχετικόυ
με τήν Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ) σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στήν περιπτωσή γ΄ τής παρόυσας παραγραφόυ και εχόυν
συναψει διμερεις ή πόλυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμόσιων
συμβασεων.
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 Ένωσης112.
21.2 Οικόνόμικός φόρεας συμμετεχει ειτε μεμόνωμενα ειτε ως μελός ενωσής113,
21.3 Οι ενωσεις όικόνόμικων φόρεων συμμετεχόυν υπό τόυς όρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αρθρόυ 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) τόυ αρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται από τις εν λόγω ενωσεις να περιβλήθόυν συγκεκριμενή νόμική μόρφή για τήν υπόβόλή
πρόσφόρας. Σε περιπτωσή πόυ ή ενωσή αναδειχθει αναδόχός ή νόμική τής μόρφή πρεπει να ειναι
τετόια πόυ να εξασφαλιζεται ή υπαρξή ενός και μόναδικόυ φόρόλόγικόυ μήτρωόυ για τήν ενωσή (πχ
κόινόπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμόνωμενόι πρόσφερόντες πρεπει να ικανόπόιόυν όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής.
Στήν περιπτωσή ενωσής όικόνόμικων φόρεων, ισχυόυν τα εξής :
- αναφόρικα με τις απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας, αυτες θα πρεπει να ικανόπόιόυνται από
καθε μελός τής ενωσής
- αναφόρικα με τις απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Β τής παρόυσας, καθε μελός τής ενωσής θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενό στό σχετικό επαγγελματικό μήτρωό, συμφωνα με τα ειδικότερα στό ως ανω αρθρό,
τόυλαχιστόν σε μια από τις κατήγόριες πόυ αφόρα στό υπό αναθεσή εργό. Περαιτερω, αθρόιστικα
πρεπει να καλυπτόνται όλες όι κατήγόριες τόυ εργόυ.
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε πρόσφερων αποκλείεται από τή συμμετόχή στήν παρόυσα διαδικασια συναψής συμβασής,
εφόσόν συντρεχει στό πρόσωπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνωμενό φυσικό ή νόμικό πρόσωπό) ή σε
ενα από τα μελή τόυ (αν πρόκειται περι ενωσής όικόνόμικων φόρεων) ενας από τόυς λόγόυς των
παρακατω περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρός τόυ αμετακλήτή114 καταδικαστική απόφασή για ενα από τα ακόλόυθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή όριζεται στό αρθρό 2 τής απόφασής-πλαισιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ τής 24ής Οκτωβριόυ 2008, για τήν καταπόλεμήσή τόυ όργανωμενόυ
εγκλήματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα τόυ αρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυ Κωδικα
(εγκλήματική όργανωσή),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως όριζεται στό αρθρό 3 τής συμβασής περι τής καταπόλεμήσής τής
δωρόδόκιας, στήν όπόια ενεχόνται υπαλλήλόι των Ευρωπαικων Κόινότήτων ή των κρατων-μελων τής
Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ αρθρόυ 2 τής απόφασής-πλαισιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ τής 22ας Ιόυλιόυ 2003, για τήν καταπόλεμήσή τής δωρόδόκιας στόν
ιδιωτικό τόμεα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθως και όπως όριζεται στό εθνικό δικαιό τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα, και τα εγκλήματα των αρθρων 159Α (δωρόδόκια πόλιτικων πρόσωπων), 236
(δωρόδόκια υπαλλήλόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκια δικαστικων λειτόυργων), 237Α παρ. 2 (εμπόρια
επιρρόής – μεσαζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκια στόν ιδιωτικό τόμεα) τόυ Πόινικόυ Κωδικα,
γ) απάτη, εις βαρός των όικόνόμικων συμφερόντων τής Ένωσής κατα τήν εννόια των αρθρων 3 και 4
τής Οδήγιας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ τής 5ής Ιόυλιόυ 2017
σχετικα με τήν καταπόλεμήσή, μεσω τόυ πόινικόυ δικαιόυ, τής απατής εις βαρός των όικόνόμικων
συμφερόντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των αρθρων 159Α (δωρόδόκια
πόλιτικων πρόσωπων), 216 (πλαστόγραφια), 236 (δωρόδόκια υπαλλήλόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκια
δικαστικων λειτόυργων), 242 (ψευδής βεβαιωσή, νόθευσή κ.λπ.) 374 (διακεκριμενή κλόπή), 375
(υπεξαιρεσή), 386 (απατή), 386Α (απατή με υπόλόγιστή), 386Β (απατή σχετική με τις επιχόρήγήσεις),
390 (απιστια) τόυ Πόινικόυ Κωδικα και των αρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυ Τελωνειακόυ Κωδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτα στρεφόνται κατα των όικόνόμικων συμφερόντων τής Ευρωπαικής
Ένωσής ή συνδεόνται με τήν πρόσβόλή αυτων των συμφερόντων, καθως και τα εγκλήματα των
αρθρων 23 (διασυνόριακή απατή σχετικα με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικες διαταξεις για τήν πόινική
πρόστασια των όικόνόμικων συμφερόντων τής Ευρωπαικής Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικες δραστήριότήτες, όπως
όριζόνται, αντιστόιχως, στα αρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγιας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαικόυ
Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ τής 15ής Μαρτιόυ 2017, για τήν καταπόλεμήσή τής τρόμόκρατιας και
τήν αντικαταστασή τής απόφασής-πλαισιόυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ και για τήν τρόπόπόιήσή
τής απόφασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ήθική αυτόυργια ή συνεργεια
ή απόπειρα διαπραξής εγκλήματός, όπως όριζόνται στό αρθρό 14 αυτής, και τα εγκλήματα των αρθρων
187Α και 187Β τόυ Πόινικόυ Κωδικα, καθως και τα εγκλήματα των αρθρων 32-35 τόυ ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατιας,
όπως αυτες όριζόνται στό αρθρό 1 τής Οδήγιας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ
Συμβόυλιόυ τής 20ής Μαιόυ
2015, σχετικα με τήν πρόλήψή τής χρήσιμόπόιήσής τόυ
χρήματόπιστωτικόυ συστήματός για τή νόμιμόπόιήσή εσόδων από παρανόμες δραστήριότήτες ή για
τή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατιας, τήν τρόπόπόιήσή τόυ κανόνισμόυ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόυ
Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ, και τήν καταργήσή τής όδήγιας 2005/60/ΕΚ τόυ
Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ και τής όδήγιας 2006/70/ΕΚ τής Επιτρόπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των αρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως όριζόνται στό αρθρό 2 τής
Οδήγιας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ τής 5ής Απριλιόυ 2011, για
τήν πρόλήψή και τήν καταπόλεμήσή τής εμπόριας ανθρωπων και για τήν πρόστασια των θυματων τής,
καθως και για τήν αντικαταστασή τής απόφασής-πλαισιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ (ΕΕ L 101
τής 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα τόυ αρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυ Κωδικα (εμπόρια ανθρωπων). Ο
όικόνόμικός φόρεας απόκλειεται επισής όταν τό πρόσωπό εις βαρός τόυ όπόιόυ εκδόθήκε αμετακλήτή
καταδικαστική απόφασή ειναι μελός τόυ διόικήτικόυ, διευθυντικόυ ή επόπτικόυ όργανόυ τόυ εν λόγω
όικόνόμικόυ φόρεα ή εχει εξόυσια εκπρόσωπήσής, λήψής απόφασεων ή ελεγχόυ σε αυτό.
Η υπόχρεωσή τόυ πρόήγόυμενόυ εδαφιόυ αφόρα:
α) Στις περιπτωσεις εταιρειων περιόρισμενής ευθυνής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιόυχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστες.
β) Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.) τόν Διευθυνόντα Συμβόυλό, τα μελή τόυ Διόικήτικόυ
Συμβόυλιόυ, καθως και τα πρόσωπα στα όπόια με απόφασή τόυ Διόικήτικόυ Συμβόυλιόυ εχει ανατεθει
τό συνόλό τής διαχειρισής και εκπρόσωπήσής τής εταιρειας.
γ) Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελή τόυ Διόικήτικόυ Συμβόυλιόυ, ή
δ) στις υπόλόιπες περιπτωσεις νόμικων πρόσωπων, τόν, κατα περιπτωσή, νόμιμό εκπρόσωπό115.
22.A.2
α) Όταν ό πρόσφερων εχει αθετήσει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα στήν καταβόλή φόρων ή
εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής και αυτό εχει διαπιστωθει από δικαστική ή διόικήτική απόφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ, συμφωνα με διαταξεις τής χωρας όπόυ ειναι εγκατεστήμενός ή τήν
εθνική νόμόθεσια ή/και
β) ή αναθετόυσα αρχή μπόρει να απόδειξει με τα καταλλήλα μεσα ότι ό πρόσφερων εχει αθετήσει τις
υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα τήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής.
Αν ό πρόσφερων ειναι Έλλήνας πόλιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τόυ στήν Ελλαδα, όι υπόχρεωσεις τόυ
πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής καλυπτόυν, τόσό τήν κυρια, όσό και τήν επικόυρική
ασφαλισή.
Οι υπόχρεωσεις των περ. α’ και β’ θεωρειται ότι δεν εχόυν αθετήθει εφόσόν δεν εχόυν καταστει
λήξιπρόθεσμες ή εφόσόν αυτες εχόυν υπαχθει σε δεσμευτικό διακανόνισμό πόυ τήρειται.
Δεν απόκλειεται ό πρόσφερων, όταν εχει εκπλήρωσει τις υπόχρεωσεις τόυ, ειτε καταβαλλόντας τόυς
φόρόυς ή τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμενων, κατα περιπτωσή,
των δεδόυλευμενων τόκων ή των πρόστιμων, ειτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για τήν
καταβόλή τόυς, στό μετρό πόυ τήρει τόυς όρόυς τόυ δεσμευτικόυ κανόνισμόυ.116

22.A.3 α) Κατ’ εξαιρεσή, για τόυς πιό κατω επιτακτικόυς λόγόυς δήμόσιόυ συμφερόντός............ 117
(όπως δήμόσιας υγειας ή πρόστασιας τόυ περιβαλλόντός, όι όπόιόι συμπλήρωνόνται από τήν
αναθετόυσα αρχή ) δεν εφαρμόζόνται όι παραγραφόι 22.A.1 και 22.A.2.
β) Κατ’ εξαιρεσή, όταν ό απόκλεισμός ειναι σαφως δυσαναλόγός, ιδιως όταν μόνό μικρα πόσα των
φόρων ή των εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής δεν εχόυν καταβλήθει ή όταν ό πρόσφερων
ενήμερωθήκε σχετικα με τό ακριβες πόσό πόυ όφει λεται λόγω αθετήσής των υπόχρεωσεων τόυ όσόν
αφόρα στήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής σε χρόνό κατα τόν όπόιό δεν ειχε τή
δυνατότήτα να λαβει μετρα, συμφωνα με τό τελευταιό εδαφιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν από τήν εκπνόή τής πρόθεσμιας υπόβόλής πρόσφόρας τόυ αρθρόυ 18 τής παρόυσας,
δεν εφαρμόζεται 118ή παραγραφός 22.Α.2.
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:119
(α) εχει αθετήσει τις υπόχρεωσεις πόυ πρόβλεπόνται στήν παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
περι αρχων πόυ εφαρμόζόνται στις διαδικασιες συναψής δήμόσιων συμβασεων,
(β) εαν ό όικόνόμικός φόρεας τελει υπό πτωχευσή ή εχει υπαχθει σε διαδικασια ειδικής εκκαθαρισής
ή τελει υπό αναγκαστική διαχειρισή από εκκαθαριστή ή από τό δικαστήριό ή εχει υπαχθει σε
διαδικασια πτωχευτικόυ συμβιβασμόυ ή εχει αναστει λει τις επιχειρήματικες τόυ δραστήριότήτες ή εχει
υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσής και δεν τήρει τόυς όρόυς αυτής ή εα ν βρισκεται σε όπόιαδήπότε
αναλόγή καταστασή πρόκυπτόυσα από παρόμόια διαδικασια, πρόβλεπόμενή σε εθνικες διαταξεις
νόμόυ.
Η αναθετόυσα αρχή μπόρει να μήν απόκλειει εναν όικόνόμικό φόρεα, ό όπόιός βρισκεται σε μια εκ των
καταστασεων πόυ αναφερόνται στήν παρόυσα περιπτωσή, υπό τήν πρόυπόθεσή ότι ή αναθετόυσα
αρχή εχει απόδειξει ότι ό εν λόγω φόρεας ειναι σε θεσή να εκτελεσει τή συμβασή, λαμβανόντας υπόψή
τις ισχυόυσες διαταξεις και τα μετρα για τή συνεχισή τής επιχειρήματικής τόυ λειτόυργιας (παρ. 5
αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 120
(γ) εαν, με τήν επιφυλαξή τής παραγραφόυ 3β τόυ αρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περι πόινικων
κυρωσεων και αλλων διόικήτικων συνεπειων, ή αναθετόυσα αρχή διαθετει επαρκως ευλόγες ενδειξεις
πόυ όδήγόυν στό συμπερασμα ότι ό όικόνόμικός φόρεας συνήψε συμφωνιες με αλλόυς όικόνόμικόυς
φόρεις με στόχό τή στρεβλωσή τόυ ανταγωνισμόυ,
(δ) εαν μια καταστασή συγκρόυσής συμφερόντων κατα τήν εννόια τόυ αρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρει να θεραπευθει απότελεσματικα με αλλα, λιγότερό παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια καταστασή στρεβλωσής τόυ ανταγωνισμόυ από τήν πρότερή συμμετόχή των όικόνόμικων
φόρεων κατα τήν πρόετόιμασια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, συμφωνα με όσα όριζόνται στό
αρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει να θεραπευθει με αλλα, λιγότερό παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει επιδειξει σόβαρή ή επαναλαμβανόμενή πλήμμελεια κατα τήν
εκτελεσή όυσιωδόυς απαιτήσής στό πλαισιό πρόήγόυμενής δήμόσιας συμβασής, πρόήγόυμενής
συμβασής με αναθετόντα φόρεα ή πρόήγόυμενής συμβασής παραχωρήσής πόυ ειχε ως απότελεσμα
τήν πρόωρή καταγγελια τής πρόήγόυμενής συμβασής, απόζήμιωσεις ή αλλες παρόμόιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει κριθει ενόχός εκ πρόθεσεως σόβαρων απατήλων δήλωσεων, κατα
τήν παρόχή των πλήρόφόριων πόυ απαιτόυνται για τήν εξακριβωσή τής απόυσιας των λόγων
απόκλεισμόυ ή τήν πλήρωσή των κριτήριων επιλόγής, εχει απόκρυψει τις πλήρόφόριες αυτες ή δεν
ειναι σε θεσή να πρόσκόμισει τα δικαιόλόγήτικα πόυ απαιτόυνται κατ’ εφαρμόγή τόυ αρθρόυ 79 τόυ ν.
4412/2016, περι Ευρωπαικόυ Ενιαιόυ Εγγραφόυ Συμβασής, καθως και τόυ αρθρόυ 23 τής παρόυσας,
(η) εαν ό όικόνόμικός φόρεας επιχειρήσε να επήρεασει με αθεμιτό τρόπό τή διαδικασια λήψής
απόφασεων τής αναθετόυσας αρχής, να απόκτήσει εμπιστευτικες πλήρόφόριες πόυ ενδεχεται να τόυ
απόφερόυν αθεμιτό πλεόνεκτήμα στή διαδικασια συναψής συμβασής ή να παρασχει με απατήλό τρόπό
παραπλανήτικες πλήρόφόριες πόυ ενδεχεται να επήρεασόυν όυσιωδως τις απόφασεις πόυ αφόρόυν
τόν απόκλεισμό, τήν επιλόγή ή τήν αναθεσή,
(θ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα, τό όπόιό θετει σε
αμφιβόλια τήν ακεραιότήτα τόυ.
22.Α.5. Απόκλειεται από τή συμμετόχή στή διαδικασια συναψής συμβασής (διαγωνισμό), όικόνόμικός
φόρεας εαν συντρεχόυν όι πρόυπόθεσεις εφαρμόγής τής παρ. 4 τόυ αρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005
(εθνικός λόγος αποκλεισμού). 121
Οι υπόχρεώσεις τής παρόύσής αφόρόύν στις ανώνυμες εταιρείες πόυ υπόβάλλόυν πρόσφόρά
αυτότελώς ή ως μέλή ένωσής ή πόυ συμμετέχόυν στό μετόχικό κεφάλαιό άλλόυ νόμικόύ πρόσώπόυ
πόυ υπόβάλλει πρόσφόρά ή σε νόμικά πρόσωπα τής αλλόδαπής πόυ αντιστόιχόύν σε ανώνυμή
εταιρεία.
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Εξαιρόύνται τής υπόχρέωσής αυτής:
α) όι εισήγμένες στα χρήματιστήρια κρατών-μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τόυ Οργανισμόύ
Οικόνόμικής Συνεργασίας και Ανάπτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) όι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφόυ των όπόίων ελέγχόνται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms),εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ (asset/fund managers)
ή εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων επιχειρήματικών συμμετόχών (private equity firms), υπό τήν
πρόϋπόθεσή ότι όι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχόυν, συνόλικά πόσόστό πόυ υπερβαίνει τό
εβδόμήντα πέντε τόις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι επόπτευόμενες από Επιτρόπές
Κεφαλαιαγόράς ή άλλες αρμόδιες χρήματόόικόνόμικές αρχές κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής
ή τόυ Ο.Ο.Σ.Α.122
22.Α.6. Η αναθετόυσα αρχή απόκλειει όικόνόμικό φόρεα σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό κατα τή
διαρκεια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, όταν απόδεικνυεται ότι αυτός βρισκεται λόγω πραξεων
ή παραλειψεων αυτόυ ειτε πριν ειτε κατα τή διαδικασια, σε μια από τις περιπτωσεις των
πρόήγόυμενων παραγραφων. 123
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.124

22.Α.7. Οικόνόμικός φόρεας πόυ εμπιπτει σε μια από τις καταστασεις πόυ αναφερόνται στις
παραγραφόυς 22.Α.1 και 22.Α.4125, εκτός από τήν περιπτωσή β, μπόρει να πρόσκόμιζει στόιχεια126
πρόκειμενόυ να απόδειξει ότι τα μετρα πόυ ελαβε επαρκόυν για να απόδειξόυν τήν αξιόπιστια τόυ,
παρότι συντρεχει ό σχετικός λόγός απόκλεισμόυ. Για τόν σκόπό αυτόν, ό όικόνόμικός φόρεας
απόδεικνυει ότι εχει καταβαλει ή εχει δεσμευθει να καταβαλει απόζήμιωσή για ζήμιες πόυ
πρόκλήθήκαν από τό πόινικό αδικήμα ή τό παραπτωμα, ότι εχει διευκρινισει τα γεγόνότα και τις
περιστασεις με όλόκλήρωμενό τρόπό, μεσω ενεργόυ συνεργασιας με τις ερευνήτικες αρχες, και εχει
λαβει συγκεκριμενα τεχνικα και όργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδό πρόσωπικόυ
καταλλήλα για τήν απόφυγή περαιτερω πόινικων αδικήματων ή παραπτωματων. 127 Τα μετρα πόυ
λαμβανόνται από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις αξιόλόγόυνται σε συναρτήσή με τή σόβαρότήτα και τις
ιδιαιτερες περιστασεις τόυ πόινικόυ αδικήματός ή τόυ παραπτωματός. Εαν τα στόιχεια κριθόυν
επαρκή, ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας δεν απόκλειεται από τή διαδικασια συναψής συμβασής. Αν τα
μετρα κριθόυν ανεπαρκή, γνωστόπόιειται στόν όικόνόμικό φόρεα τό σκεπτικό τής απόφασής αυτής.
Οικόνόμικός φόρεας πόυ εχει απόκλειστει, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, με τελεσιδική απόφασή,
από τή συμμετόχή σε διαδικασιες συναψής συμβασής ή αναθεσής παραχωρήσής δεν μπόρει να κανει
χρήσή τής ανωτερω δυνατότήτας κατα τήν περιόδό τόυ απόκλεισμόυ πόυ όριζεται στήν εν λόγω
απόφασή
22.Α.8. Η απόφασή για τήν διαπιστωσή τής επαρκειας ή μή των επανόρθωτικων μετρων κατα τήν
πρόήγόυμενή παραγραφό εκδιδεται συμφωνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. 128
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας, σε βάρός τόυ όπόίόυ έχει επιβλήθεί ή κύρωσή τόυ όριζόντιόυ
απόκλεισμόύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για τό χρόνικό διάστήμα πόυ αυτή όρίζει
απόκλείεται από τήν παρόύσα διαδικασία σύναψής τής σύμβασής.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)129
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόρα τήν καταλλήλότήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, απαιτειται όι
όικόνόμικόι φόρεις να ειναι εγγεγραμμενόι στό σχετικό επαγγελματικό μήτρωό πόυ τήρειται στό
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κρατός εγκαταστασής τόυς. Ειδικα όι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενόι στό Μήτρωό Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικό διαστήμα
πόυ εξακόλόυθόυν να ισχυόυν όι μεταβατικες διαταξεις τόυ αρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ή στό Μήτρωό
Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων Δήμόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από τήν εναρξή ισχυός τόυ τελευταιόυ
στήν κατήγόρια εργόυ τόυ αρθρόυ 21 τής παρόυσας130. Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι σε
κρατός μελός τής Ευρωπαικής Ένωσής απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στα Μήτρωα τόυ
παραρτήματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια131
(α) Οι όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγγεγραμμενόι στό Μ.Ε.ΕΠ. ή στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στήν κατήγόρια
εργόυ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όφει λόυν να πλήρόυν τις απαιτήσεις όικόνόμικής και
χρήματόόικόνόμικής επαρκειας πόυ όριζόνται στήν παραγραφό 15, τόυ αρθρόυ 51 τόυ Π.Δ. 71/2019.
Επισήμαινεται ότι λόγω των όριζόμενων στις μεταβατικες διαταξεις (αρθρό 65 παρ. 6) τόυ Π.Δ.
71/2019, στό διαγωνισμό γινόνται δεκτόι και συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις εγγεγραμμενόι στό
ΜΕΕΠ εφόσόν πλήρόυν τις πρόυπόθεσεις τής παρ. 8 τόυ αρθρόυ 100 τόυ Ν. 3669/2008, όπως
τρόπόπόιήθήκε και ισχυει, στήν κατήγόρια Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.132
Ειδικα όι εργόλήπτικες επιχειρήσεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό διαστήμα πόυ
εξακόλόυθόυν να ισχυόυν όι μεταβατικες διαταξεις τόυ αρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρεπει να
υπερβαινόυν τα ανωτατα επιτρεπτα όρια ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων συμβασεων,
συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όπως ισχυει.
Μετα από τή λήξή των ως ανω μεταβατικων διαταξεων και τήν πλήρή εναρξή ισχυός τόυ π.δ 71/2019,
όι εργόλήπτικες επιχειρήσεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεπει να υπερβαινόυν
τα ανωτατα επιτρεπτα όρια ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 64 αυτόυ.
(β) Οι πρόσφερόντες όικόνόμικόι φόρεις, επι πόινή απόκλεισμόυ, απαιτειται, συμφωνα με τήν με αρ.
πρ. 222696/13.08.2021 Απόφασή τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, να διαθετόυν:
Bεβαιωσή τραπεζικόυ ιδρυματός για τήν πιστόλήπτική ικανότήτα τόυ Πρόσφερόντα, υψόυς 50% τόυ
πρόυπόλόγισμόυ τόυ Διαγωνισμόυ, χωρις ΦΠΑ. Σε περιπτωσή Ένωσής Εταιρειων, τό εν λόγω κριτήριό
μπόρει να καλυπτεται αθρόιστικα από τα μελή τής.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα133
22.Δ.1 Οι συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις πόυ δραστήριόπόιόυνται στήν κατήγόρια
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, πρεπει να πλήρόυν τις απαιτήσεις πόυ αφόρόυν τήν τεχνική και
επαγγελματική ικανότήτα όπως όριζόνται στό αρθρό 52 παρ. 6 τόυ Π.Δ. 71/2019.
Επισήμαινεται ότι λόγω των όριζόμενων στις μεταβατικες διαταξεις (αρθρό 65 παρ. 6) τόυ Π.Δ.
71/2019, στό διαγωνισμό γινόνται δεκτόι και συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις εγγεγραμμενόι στό
ΜΕΕΠ εφόσόν πλήρόυν τις πρόυπόθεσεις τής παρ. 8 τόυ αρθρόυ 100 τόυ Ν. 3669/2008, όπως
τρόπόπόιήθήκε και ισχυει, στήν κατήγόρια Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.
22.Δ.2 Οι συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις πόυ δραστήριόπόιόυνται στήν κατήγόρια
Ηλεκτρόμήχανόλόγικων εργων, όφειλόυν, συμφωνα με τήν με αρ. πρ. 222696/13.08.2021 Απόφασή
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τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, να πλήρόυν τήν παρακατω απαιτήσή πόυ αφόρα στήν
τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα:
Στόν διαγωνισμό γινόνται δεκτόι ήμεδαπόι ή αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ, κατα τήν τελευταια
δεκαετια και μεχρι τήν ήμερόμήνια υπόβόλής τής πρόσφόρας στόν διαγωνισμό, επι πόινή απόκλεισμόυ,
εχόυν όλόκλήρωσει επιτυχως τόυλαχιστόν μια (1) συμβασή με αντικειμενό τήν πρόμήθεια,
εγκαταστασή και θεσή σε λειτόυργια υβριδικόυ συστήματός ήλεκτρικής ενεργειας σε αυτόνόμό δικτυό
(off-grid), συνδεδεμενόυ με συστήμα γεννήτριων diesel (Η/Ζ) ή ισόδυναμόυ συστήματός, συνόλικής
όνόμαστικής ισχυός τόυλαχιστόν 1.500 kVA, και με όλα τα παρακατω χαρακτήριστικα:
I. Συστήμα ήλεκτρόχήμικής απόθήκευσής ενεργειας (BESS) τεχνόλόγιας Ιόντων Λιθιόυ (Li-Ion) ή
ισόδυναμής τεχνόλόγιας, με συνεχή ρυθμό φόρτισής/εκφόρτισής τόυλαχιστόν 1C/1C και συνόλικής
όνόμαστικής ενεργειας τόυλαχιστόν 300 kWh
II. Αμφιδρόμό Μετατρόπεα Ισχυός (Power Conversion Unit-PCS) με ενσωματωμενή καταλλήλή
λειτόυργια grid-forming function για εγκαταστασή σε αυτόνόμό δικτυό (Off-grid) συνόλικής
όνόμαστικής ισχυός τόυλαχιστόν 400 kVA.
III. Σταθμό ΑΠΕ από φωτόβόλταικα συνόλικής όνόμαστικής ισχυός τόυλαχιστόν 500 kWp
IV. Ολόκλήρωμενό συστήμα διαχειρισής ήλεκτρικής ενεργειας σε πραγματικό χρόνό (EMS).
V. Διασυνδεσής Μεσής Τασής 20kV μήκόυς τόυλαχιστόν 2km.
VI. Τό υβριδικό συστήμα θα πρεπει να βρισκεται επιτυχως σε λειτόυργια για τόυλαχιστόν δωδεκα (12)
μήνες.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης134
Ο Οι όικόνόμικόι φόρεις για τήν παρόυσα διαδικασια συναψής Συμβασής όφει λόυν να
συμμόρφωνόνται με:
i.

Συστήμα Διασφαλισής Πόιότήτας, συμφωνα με τό πρότυπό ISO 9001:2015 πιστόπόιήμενό από
αναγνωρισμενό φόρεα από τό ΕΣΥΔ, για τήν αναπτυξή, διαχειρισή, κατασκευή και θεσή σε
λειτόυργια εργων παραγωγής και απόθήκευσής ενεργειας ή παρεμφερόυς αντικειμενόυ πόυ
συναδει με τό παραπανω.

ii.

Συστήμα Περιβαλλόντικής Διαχειρισής, συμφωνα με τό πρότυπό ISO 14001:2015, πιστόπόιήμενό
από αναγνωρισμενό φόρεα από τό ΕΣΥΔ, για τήν αναπτυξή, διαχειρισή, κατασκευή και θεσή σε
λειτόυργια εργων παραγωγής και απόθήκευσής ενεργειας ή παρεμφερόυς αντικειμενόυ πόυ
συναδει με τό παραπανω.

iii. Συστήμα για τή Διασφαλισή τής υγειας και τήν ασφαλεια των εργαζόμενων, συμφωνα με τό
πρότυπό ISO 45001:2018, πιστόπόιήμενό από αναγνωρισμενό φόρεα από τό ΕΣΥΔ, για τήν
αναπτυξή, διαχειρισή, κατασκευή και θεσή σε λειτόυργια εργων παραγωγής και απόθήκευσής
ενεργειας ή παρεμφερόυς αντικειμενόυ πόυ συναδει με τό παραπανω.
iv.

Συστήμα Διαχειρισής Ενεργειας, συμφωνα με τό πρότυπό ISO 50001:2011, πιστόπόιήμενό από
αναγνωρισμενό φόρεα από τό ΕΣΥΔ, για τήν αναπτυξή, διαχειρισή, κατασκευή και θεσή σε
λειτόυργια εργων παραγωγής και απόθήκευσής ενεργειας ή παρεμφερόυς αντικειμενόυ πόυ
συναδει με τό παραπανω.

Αναγνωριζόνται και γινόνται απόδεκτα ισόδυναμα πιστόπόιήτικα από αναγνωρισμενόυς όργανισμόυς
εδρευόντες σε αλλα κρατή μελή.
Σε περιπτωσή ενωσής όικόνόμικων φόρεων τα παραπανω πιστόπόιήτικα πρεπει να ικανόπόιόυνται
από όλα τα μελή τής ενωσής.
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσόν αφόρα τα κριτήρια τής όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα
με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα, ενας όικόνόμικός φόρεας μπόρει, να στήριζεται στις
ικανότήτες αλλων φόρεων, ασχετως τής νόμικής φυσής των δεσμων τόυ με αυτόυς. Στήν περίπτωσή
αυτή, απόδεικνύόυν ότι θα έχόυν στή διάθεσή τόυς τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, με τήν πρόσκόμισή τής
σχετικής δέσμευσής των φόρέων στήν ικανότήτα των όπόίων στήρίζόνται.
Όσόν αφόρα τα κριτήρια πόυ σχετιζόνται με τόυς τιτλόυς σπόυδων και τα επαγγελματικα πρόσόντα
πόυ όριζόνται στήν περιπτωσή στ τόυ Μερόυς ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α ν.
4412/2016 ή με τήν σχετική επαγγελματική εμπειρια, όι όικόνόμικόι φόρεις, μπόρόυν να βασιζόνται
στις ικανότήτες αλλων φόρεων μόνό εαν όι τελευταιόι θα εκτελεσόυν τις εργασιες ή τις υπήρεσιες για
τις όπόιες απαιτόυνται όι συγκεκριμενες ικανότήτες.
Όταν ό όικόνόμικός φόρεας στήριζεται στις ικανότήτες αλλων φόρεων όσόν αφόρα τα κριτήρια πόυ
σχετιζόνται με τήν όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επαρκεια, ό όικόνόμικός φόρεας και αυτόι όι
φόρεις ειναι από κόινόυ υπευθυνόι135 για τήν εκτελεσή τής συμβασής.
Στήν περιπτωσή ενωσής όικόνόμικων φόρεων, ή ενωσή μπόρει να στήριζεται στις ικανότήτες των
συμμετεχόντων στήν ενωσή ή αλλων φόρεων (για τα κριτήρια τής όικόνόμικής και
χρήματόόικόνόμικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα).
Η αναθετόυσα αρχή ελεγχει, συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 23 τής παρόυσας, εαν όι φόρεις, στις
ικανότήτες των όπόιων πρότιθεται να στήριχθει ό πρόσφερων, πλήρόυν τα σχετικα κριτήρια επιλόγής
και, εαν συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ κατα τα όριζόμενα στήν παρόυσα διακήρυξή.
Η αναθέτόυσα αρχή απαιτεί από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν φόρέα πόυ δεν πλήρόί
σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22.Α τής
παρόύσας.
Η αντικαταστασή τόυ φόρεα, στις ικανότήτες τόυ όπόιόυ στήριζεται ό όικόνόμικός φόρεας πόυ δεν
πλήρόι σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόιόν συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ τής παρόυσας,
γινεται κατόπιν πρόσκλήσής πρός τόν όικόνόμικό φόρεα, εντός τριαντα (30) ήμερων από τήν
ήμερόμήνια κόινόπόιήσής τής πρόσκλήσής στόν όικόνόμικό φόρεα, για καθε τριτό στις ικανότήτες τόυ
όπόιόυ στήριζεται, στό πλαισιό τής παρόυσας διαδικασιας αναθεσής συμβασής. Ο φόρεας με τόν όπόιό
αντικαθισταται ό φόρεας τόυ πρόήγόυμενόυ εδαφιόυ δεν επιτρεπεται να αντικατασταθει εκ νεόυ.
Η εκτελεσή των ......136 γινεται υπόχρεωτικα από τόν πρόσφερόντα ή, αν ή πρόσφόρα υπόβαλλεται από
ενωσή όικόνόμικων φόρεων, από εναν από τόυς συμμετεχόντες στήν ενωσή αυτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής137
23.1 Κατα τήν υπόβόλή πρόσφόρων όι όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν τό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό
Συμβασής (ΕΕΕΣ), συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 79 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιό
ισόδυναμει με ενήμερωμενή υπευθυνή δήλωσή, με τις συνεπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικαταστασή των πιστόπόιήτικων πόυ εκδιδόυν δήμόσιες αρχες ή
τριτα μερή, επιβεβαιωνόντας ότι ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας πλήρόι τις ακόλόυθες πρόυπόθεσεις:
α)δεν βρισκεται σε μια από τις καταστασεις τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας,
β) πλήρόι τα σχετικα κριτήρια επιλόγής τα όπόια εχόυν καθόρισθει, συμφωνα με τό αρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυσας.
Σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, μπόρει να ζήτήθει από τόυς
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πρόσφερόντες να υπόβαλλόυν όλα ή όρισμενα δικαιόλόγήτικα τής επόμενής παραγραφόυ, όταν αυτό
απαιτειται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
Τό ΕΕΕΣ φερει υπόγραφή με ήμερόμήνια εντός τόυ χρόνικόυ διαστήματός, κατα τό όπόιό μπόρόυν να
υπόβαλλόνται πρόσφόρες.
Αν στό διαστήμα πόυ μεσόλαβει μεταξυ τής ήμερόμήνιας υπόγραφής τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτικής
ήμερόμήνιας υπόβόλής πρόσφόρων εχόυν επελθει μεταβόλες στα δήλωθεντα στόιχεια, εκ μερόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικός φόρεας απόσυρει τήν πρόσφόρα τόυ, χωρις να απαιτειται απόφασή τής
αναθετόυσας αρχής. Στή συνεχεια μπόρει να τήν υπόβαλει εκ νεόυ με επικαιρό ΕΕΕΣ.138.
Ο όικόνόμικός φόρεας δυναται να διευκρινιζει τις δήλωσεις και πλήρόφόριες πόυ παρεχει στό ΕΕΕΣ με
συνόδευτική υπευθυνή δήλωσή, τήν όπόια υπόβαλλει μαζι με τό ΕΕΕΣ.
Κατα τήν υπόβόλή τόυ ΕΕΕΣ, καθως και τής συνόδευτικής υπευθυνής δήλωσής, ειναι δυνατή, με μόνή
τήν υπόγραφή τόυ κατα περιπτωσή εκπρόσωπόυ τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, ή πρόκαταρκτική απόδειξή
των λόγων απόκλεισμόυ πόυ αναφερόνται στό αρθρό 22.Α.1 τής παρόυσας, για τό συνόλό των
φυσικων πρόσωπων πόυ ειναι μελή τόυ διόικήτικόυ, διευθυντικόυ ή επόπτικόυ όργανόυ τόυ ή εχόυν
εξόυσια εκπρόσωπήσής, λήψής απόφασεων ή ελεγχόυ σε αυτόν 139.
Ως εκπρόσωπός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, για τήν εφαρμόγή τόυ παρόντός, νόειται ό νόμιμός
εκπρόσωπός αυτόυ, όπως πρόκυπτει από τό ισχυόν καταστατικό ή τό πρακτικό εκπρόσωπήσής τόυ
κατα τό χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόρας ή τό αρμόδιως εξόυσιόδότήμενό φυσικό πρόσωπό να
εκπρόσωπει τόν όικόνόμικό φόρεα για διαδικασιες συναψής συμβασεων ή για τή συγκεκριμενή
διαδικασια συναψής συμβασής140.
Ο όικόνόμικός φόρέας φέρει τήν υπόχρέωσή, να δήλώσει, μέσω τόυ ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στήν
αναθέτόυσα αρχή, ως έχόυσα τήν απόκλειστική αρμόδιότήτα ελέγχόυ για τήν τυχόν συνδρόμή λόγων
απόκλεισμόύ141, τήν κατάστασή τόυ σε σχέσή με τόυς λόγόυς πόυ πρόβλέπόνται στό άρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 και στό άρθρό 22.Α τής παρόύσής142 και ταυτόχρόνα να επικαλεσθεί και τυχόν λήφθέντα
μέτρα πρός απόκατάστασή τής αξιόπιστίας τόυ.
Επισήμαινεται ότι, κατα τήν απαντήσή όικόνόμικόυ φόρεα στό ερωτήμα τόυ ΕΕΕΣ ή αλλόυ αντιστόιχόυ
εντυπόυ ή δήλωσής για συναψή συμφωνιων με αλλόυς όικόνόμικόυς φόρεις με στόχό τή στρεβλωσή
τόυ ανταγωνισμόυ, ή συνδρόμή περιστασεων, όπως ή τριετής παραγραφή τής παρ. 10 τόυ αρθρόυ 73,
περι λόγων απόκλεισμόυ, ή ή εφαρμόγή τής παρ. 3β τόυ αρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυεται
στό σχετικό πεδιό πόυ πρόβαλλει κατόπιν θετικής απαντήσής.
Οι πρόήγόυμενες αρνήτικες απαντήσεις στό ανωτερω ερωτήμα τόυ ΕΕΕΣ ή αλλόυ αντιστόιχόυ εντυπόυ
ή δήλωσής, από όικόνόμικόυς φόρεις όι όπόιόι εμπιπτόυν στό πεδιό εφαρμόγής τής παρ. 3β τόυ αρθρόυ
44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυν τόν λόγό απόκλεισμόυ των περ. ζ’ ή/ και θ’ τής παρ. 4 τόυ
αρθρόυ 73 τόυ παρόντός και δεν απαιτειται να δήλωθόυν κατα τή συμπλήρωσή τόυ ΕΕΕΣ και καθε
αντιστόιχόυ εντυπόυ.
Όσόν αφόρα τις υπόχρεωσεις για τήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής (περ. α’ και
β’ τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται ότι δεν εχόυν αθετήθει εφόσόν δεν
εχόυν καταστει λήξιπρόθεσμες ή εφόσόν εχόυν υπαχθει σε δεσμευτικό διακανόνισμό πόυ τήρειται.
Στήν περιπτωσή αυτή, ό όικόνόμικός φόρεας δεν υπόχρεόυται να απαντήσει καταφατικα στό σχετικό
πεδιό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόιό ερωταται εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει ανεκπλήρωτες υπόχρεωσεις όσόν
αφόρα στήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής ή, κατα περιπτωσή, εαν εχει
αθετήσει τις παραπανω υπόχρεωσεις τόυ. 143
Στήν περιπτωσή υπόβόλής πρόσφόρας από ενωσή όικόνόμικων φόρεων, τό Ευρωπαικό Ενιαιό
Έγγραφό Συμβασής (ΕΕΕΣ), υπόβαλλεται χωριστα από καθε μελός τής ενωσής.
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Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας δήλωνει στό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό
Συμβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρόθεσή τόυ για αναθεσή υπεργόλαβιας, υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ ΕΕΕΣ και
τό ΕΕΕΣ τόυ υπεργόλαβόυ.
Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας στήριζεται στις ικανότήτες ενός ή περισσότερων
φόρεων υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ καθε φόρεα, στις ικανότήτες τόυ όπόιόυ
στήριζεται.
Τελός, επισήμαινεται ότι όι πρόσφερόντες δήλωνόυν τό ανεκτελεστό υπόλόιπό εργόλαβικων
συμβασεων στό Μερός IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενότήτα Β («Οικόνόμική και Χρήματόόικόνόμική Επαρκεια»), στό
πεδιό
«Λόιπες
όικόνόμικες
ή
χρήματόόικόνόμικες
απαιτήσεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιωμα συμμετόχής και όι όρόι και πρόυπόθεσεις συμμετόχής, όπως όριστήκαν στα αρθρα 21 και
22 τής παρόυσας, κρινόνται:
α) κατα τήν υπόβόλή τής πρόσφόρας, με τήν υπόβόλή τόυ ΕΕΕΣ,
β) κατα τήν υπόβόλή των δικαιόλόγήτικων κατακυρωσής, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (α εως δ) και
γ) κατα τήν εξετασή τής υπευθυνής δήλωσής, συμφωνα με τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ αρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16 και τό αρθρό 4.2 (ε) τής παρόυσας.
Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας ή ενωσή αυτων στήριζεται στις ικανότήτες
αλλων φόρεων, συμφωνα με τό αρθρό 22.ΣΤ τής παρόυσας, όι φόρεις στήν ικανότήτα των όπόιων
στήριζεται ό πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας ή ενωσή αυτων, υπόχρεόυνται στήν υπόβόλή των
δικαιόλόγήτικων πόυ απόδεικνυόυν ότι δεν συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α τής
παρόυσας και ότι πλήρόυν τα σχετικα κριτήρια επιλόγής κατα περιπτωσή (αρθρόυ 22 Β – Ε).
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλλόυν δικαιόλόγήτικα ή αλλα απόδεικτικα στόιχεια,
αν και στό μετρό πόυ ή αναθετόυσα αρχή εχει τή δυνατότήτα να λαμβανει τα πιστόπόιήτικα ή τις
συναφεις πλήρόφόριες απευθειας μεσω πρόσβασής σε εθνική βασή δεδόμενων σε όπόιόδήπότε κρατός
- μελός τής Ένωσής, ή όπόια διατιθεται δωρεαν, όπως εθνικό μήτρωό συμβασεων, εικόνικό φακελό
επιχειρήσής, ήλεκτρόνικό συστήμα απόθήκευσής εγγραφων ή συστήμα πρόεπιλόγής. Η δήλωσή για τήν
πρόσβασή σε εθνική βασή δεδόμενων εμπεριεχεται στό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό Συμβασής (ΕΕΕΣ).
Η δήλωσή για τήν πρόσβασή σε εθνική βασή δεδόμενων εμπεριεχεται στό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό
Συμβασής (ΕΕΕΣ), στό όπόιό περιεχόνται επισής όι πλήρόφόριες πόυ απαιτόυνται για τόν
συγκεκριμενό σκόπό, όπως ή ήλεκτρόνική διευθυνσή τής βασής δεδόμενων, τυχόν δεδόμενα
αναγνωρισής και, κατα περιπτωσή, ή απαραιτήτή δήλωσή συναινεσής.
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλόυν δικαιόλόγήτικα, όταν ή αναθετόυσα αρχή πόυ
εχει αναθεσει τή συμβασή διαθετει ήδή τα δικαιόλόγήτικα αυτα.
Όλα τα απόδεικτικα εγγραφα τόυ αρθρόυ 23.3 εως 23.10 τής παρόυσας, υπόβαλλόνται και γινόνται
απόδεκτα, συμφωνα με τα αναλυτικα όριζόμενα στό αρθρό 4.2 (β) τής παρόυσας. Τα απόδεικτικά
έγγραφα συντάσσόνται στήν ελλήνική γλώσσα ή συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή τόυς στήν
ελλήνική γλώσσα σύμφωνα με τό άρθρό 6 τής παρόύσας. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να ζήτεί από
πρόσφέρόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, να υπόβάλλόυν όλα
ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά, όταν αυτό απαιτείται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασίας.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσωρινός αναδόχός, κατόπιν σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσκλήσής από τήν αναθετόυσα αρχή,
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υπόβαλλει τα ακόλόυθα δικαιόλόγήτικα, κατα τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 4.2 τής παρόυσας144:
Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής των λόγων απόκλεισμόυ τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινός αναδόχός
υπόβαλλει αντιστόιχα τα παρακατω δικαιόλόγήτικα:
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλειψει αυτόυ, ισόδυναμόυ εγγραφόυ πόυ εκδιδεται από
αρμόδια δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ κρατόυς-μελόυς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ
ειναι εγκατεστήμενός ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας, από τό όπόιό πρόκυπτει ότι πλήρόυνται αυτες όι
πρόυπόθεσεις, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ145. Η υπόχρεωσή
πρόσκόμισής τόυ ως ανω απόσπασματός αφόρα και τα πρόσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων
τής παραγραφόυ Α.1 τόυ αρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τήν αρμόδια αρχή τόυ
όικειόυ κρατόυς - μελόυς ή χωρας, περι τόυ ότι εχόυν εκπλήρωθει όι υπόχρεωσεις τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα, όσόν αφόρα στήν καταβόλή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στήν καταβόλή των
εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής (ασφαλιστική ενημερότητα)146, συμφωνα με τήν ισχυόυσα
νόμόθεσια τόυ κρατόυς εγκαταστασής ή τήν ελλήνική νόμόθεσια αντιστόιχα, πόυ να είναι εν ισχύ κατά
τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλως, στήν περίπτωσή πόυ δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνός ισχύός, πόυ να
έχει εκδόθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ147.
Για τόυς πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι ή εκτελόυν εργα στήν Ελλαδα τα σχετικα
δικαιόλόγήτικα πόυ υπόβαλλόνται ειναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόυ εκδιδεται από τήν Ανεξαρτήτή Αρχή Δήμόσιων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικό φόρεα και για τις κόινόπραξιες στις όπόιες συμμετεχει για τα
δήμόσια εργα πόυ ειναι σε εξελιξή. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες θα υπόβαλλόυν υπευθυνή δήλωσή148
περι τόυ ότι δεν εχόυν υπόχρεωσή καταβόλής φόρων στήν Ελλαδα. Σε περιπτωσή πόυ εχόυν τετόια
υπόχρεωσή θα υπόβαλλόυν σχετικό απόδεικτικό τής Α.Α.Δ.Ε.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδιδεται από τόν e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενήμερότήτα καλυπτει τις ασφαλιστικες υπόχρεωσεις τόυ πρόσφερόντός όικόνόμικόυ φόρεα α) ως
φυσικό ή νόμικό πρόσωπό για τό πρόσωπικό τόυς με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας, β) για εργα πόυ
εκτελει μόνός τόυ ή σε κόινόπραξια, καθως και γ) για τα στελεχή-μήχανικόυς τόυ πόυ στελεχωνόυν τό
πτυχιό τής εργόλήπτικής επιχειρήσής και πόυ εχόυν υπόχρεωσή ασφαλισής στόν eΕΦΚΑ (τόμεας
πρωήν ΕΤΑΑ–ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν απόδεικτικό
ασφαλιστικής ενήμερότήτας (κυριας και επικόυρικής ασφαλισής) για τό πρόσωπικό τόυς με σχεσή
εξαρτήμενής εργασιας. Δεν απότελόυν απόδειξή ενήμερότήτας τής πρόσφερόυσας εταιριας,
απόδεικτικα ασφαλιστικής ενήμερότήτας των φυσικων πρόσωπων πόυ στελεχωνόυν τό πτυχιό τής
εταιριας ως εταιρόι. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες (φυσικα και νόμικα πρόσωπα), πόυ δεν υπόβαλόυν
τα ανω απόδεικτικα, υπόβαλλόυν υπευθυνή δήλωσή περι τόυ ότι δεν απασχόλόυν πρόσωπικό, για τό
όπόιό υπαρχει υπόχρεωσή ασφαλισής σε ήμεδαπόυς ασφαλιστικόυς όργανισμόυς. Αν απασχόλόυν
τετόιό πρόσωπικό, πρεπει να υπόβαλλόυν σχετικό απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας
εκδιδόμενό από τόν eΕΦΚΑ.
β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει δικαστική ή διόικήτική απόφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ για τήν αθετήσή των υπόχρεωσεων τόυ όσόν αφόρα στήν καταβόλή
φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22149: πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τήν αρμόδια
δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς ή χωρας, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις (3)
μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ150.
Για τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ ειναι εγκαταστήμενόι ή εκτελόυν εργα στήν Ελλαδα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»151, με τό όπόιό βεβαιωνεται ότι δεν
τελόυν υπό πτωχευσή, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχειρισή, δεν εχόυν υπαχθει σε
διαδικασια εξυγιανσής καθως και ότι τό νόμικό πρόσωπό δεν εχει τεθει υπό εκκαθαρισή με δικαστική
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απόφασή. Τό εν λόγω πιστόπόιήτικό εκδιδεται από τό αρμόδιό πρωτόδικειό τής εδρας τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα.
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, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε
φόρα ισχυόυν. Τα φυσικα πρόσωπα δεν υπόβαλλόυν πιστόπόιήτικό περι μή θεσής σε εκκαθαρισή.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζόνται στό taxisnet,
από τήν όπόία να πρόκύπτει ή μή αναστόλή τής επιχειρήματικής δραστήριότήτάς τόυς.
Πρόκειμένόυ για τα σωματεία και τόυς συνεταιρισμόύς, τό Ενιαίό Πιστόπόιήτικό Δικαστικής
Φερεγγυότήτας εκδίδεται για τα σωματεία από τό αρμόδιό Πρωτόδικείό, και για τόυς συνεταιρισμόύς
για τό χρόνικό διάστήμα έως τις 31.12.2019 από τό Ειρήνόδικείό και μετά τήν παραπάνω ήμερόμήνία
από τό Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν τό κρατός-μελός ή χωρα δεν εκδιδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα ή όπόυ τα
πιστόπόιήτικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α, τό
εγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρει να αντικαθισταται από ενόρκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκή βεβαιωσή, από υπευθυνή δήλωσή τόυ ενδιαφερόμενόυ
ενωπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγραφόυ ή αρμό διόυ επαγγελματικόυ ή
εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ κρατόυς μελόυς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ ειναι
εγκατεστήμενός ό όικόνόμικός φόρεας.
Στήν περιπτωσή αυτή όι αρμόδιες δήμόσιες αρχες παρεχόυν επισήμή δήλωσή στήν όπόια αναφερεται
ότι δεν εκδιδόνται τα εγγραφα ή τα πιστόπόιήτικα τής παρόυσας παραγραφόυ ή ότι τα εγγραφα ή τα
πιστόπόιήτικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις πόυ αναφερόνται στα υπό 1 και 2 και 4 (β)
τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας
Οι επισήμες δήλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω τόυ επιγραμμικόυ απόθετήριόυ πιστόπόιήτικων
(e-Certis) 152 τόυ αρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λόιπες περιπτωσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22153, υπόβαλλεται υπευθυνή
δήλωσή τόυ πρόσφερόντός ότι δεν συντρεχόυν στό πρόσωπό τόυ όι όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόυ154.
Ειδικα για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22155, για τις εργόλήπτικες
επιχειρήσεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαλλόνται πιστόπόιήτικα χόρήγόυμενα από τα
αρμόδια επιμελήτήρια και φόρεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως πρόβλεπεται στή με αριθ.
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφασή περι ενήμερότήτας πτυχιόυ, όπως ισχυει, από τα
όπόια απόδεικνυεται ότι τα πρόσωπα με βεβαιωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωνόυν τήν εργόλήπτική
επιχειρήσή, δεν εχόυν διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα.
Μετα τή λήξή ισχυός των μεταβατικων διαταξεων τόυ αρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήρή
εναρξή ισχυός των διαταξεων τόυ τελευταιόυ, για τις εγγεγραμμενες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικες
επιχειρήσεις, ή μή συνδρόμή τόυ ως ανω λόγόυ απόκλεισμόυ περι σόβαρόυ επαγγελματικόυ
παραπτωματός, απόδεικνυεται με τήν υπόβόλή τόυ πιστόπόιήτικόυ τόυ Τμήματός ΙΙ τόυ εν λόγω
μήτρωόυ πόυ συνιστα επισήμό καταλόγό, συμφωνα με τα ειδικότερα πρόβλεπόμενα στό αρθρό 47 τόυ
ως ανω π.δ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής τόυ λόγόυ απόκλεισμόυ τής παραγραφόυ Α.5 τόυ αρθρόυ 22
υπόβαλλόνται, εφόσόν ό πρόσωρινός αναδόχός ειναι ανωνυμή εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 156, εφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός είναι ανώνυμή
εταιρία ή νόμικό πρόσωπό στή μετόχική σύνθεσή τόυ όπόίόυ συμμετέχει ανώνυμή εταιρεία ή νόμικό
πρόσωπό τής αλλόδαπής πόυ αντιστόιχεί σε ανώνυμή εταιρεία 157 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
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i) Για τήν απόδειξή τής εξαίρεσής από τήν υπόχρέωσή όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών τόυς κατά τήν
περ. α) τόυ άρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσόν αφόρά τήν εξαίρεσή τής περ. β) τόυ ίδιόυ άρθρόυ, για τήν απόδειξή τόυ ελέγχόυ δικαιωμάτων
ψήφόυ, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόμενής εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφόρετική τόυ
πρόσωρινόύ αναδόχόυ, πρόσθετή υπεύθυνή δήλωσή τόυ τελευταίόυ, στις όπόίες αναφέρόνται όι
επιχειρήσεις επενδύσεων, όι εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ ή κεφαλαίων
επιχειρήματικών συμμετόχών, ανά περίπτωσή και τό συνόλικό πόσόστό των δικαιωμάτων ψήφόυ πόυ
ελέγχόυν στήν ελεγχόμενή από αυτές εταιρεία. 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. 158
.

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
- Πιστόπόιήτικό ΓΕΜΗ, από τό όπόιό να πρόκυπτει ότι όι μετόχες ειναι όνόμαστικες πόυ να έχει εκδόθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν υπόβόλή τόυ.159
- Αναλυτική καταστασή με τα στόιχεια των μετόχων τής εταιρειας και τόν αριθμό των μετόχων καθε
μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στό βιβλιό μετόχων τής εταιρειας,
τό πόλυ τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν ήμερα υπόβόλής τής πρόσφόρας.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
πρόσκόμιζόυν μόνό τήν αναλυτική καταστασή με τα στόιχεια των μετόχων τής εταιρειας και τόν
αριθμό των μετόχων καθε μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στό
βιβλιό μετόχων τής εταιρειας, τό πόλυ τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν ήμερα υπόβόλής
τής πρόσφόρας καθως ή απαιτήσή για τήν υπόβόλή τόυ πιστόπόιήτικόυ από τό όπόιό να πρόκυπτει
ότι όι μετόχες ειναι όνόμαστικες, καλυπτεται συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 23.9 τής παρόυσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες εφόσόν ,κατα τό δικαιό τής εδρας τόυς, ,:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμίζόυν:
i) πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι
μετόχές είναι όνόμαστικές,
ii) αναλυτική κατάστασή μετόχων, με αριθμό των μετόχών τόυ κάθε μετόχόυ, όπως τα στόιχεία
αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής εταιρείας με ήμερόμήνία τό πόλύ 30 εργάσιμες μέρες
πριν τήν υπόβόλή πρόσφόράς,
iii) κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει ή όνόμαστικόπόίήσή μέχρι φυσικόύ
πρόσώπόυ των μετόχών, πόυ έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν τήν
υπόβόλής τής πρόσφόράς.
Β)
δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετόχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμίζόυν:
i) βεβαίωσή περί μή υπόχρέωσής όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν
υπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται υπεύθυνή δήλωσή τόυ διαγωνιζόμενόυ,
ii) έγκυρή και ενήμερωμένή κατάστασή πρόσώπων πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% των
μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ,
iii) εάν δεν τήρείται τέτόια κατάστασή, πρόσκόμίζεται σχετική κατάστασή πρόσώπων, πόυ
κατέχόυν τόυλάχιστόν ένα τόις εκατό (1%) των μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, σύμφωνα με τήν
τελευταία Γενική Συνέλευσή, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στήν εταιρεία. Σε αντίθετή περίπτωσή,
ή εταιρεία αιτιόλόγεί τόυς λόγόυς πόυ δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ή δε αναθέτόυσα αρχή
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά τήν κρίσή τής αιτιόλόγίας αυτής. Εναπόκειται στήν αναθέτόυσα
αρχή να απόδείξει τή δυνατότήτα τής εταιρείας να υπόβάλλει τήν πρόαναφερόμενή κατάστασή,
διαφόρετικά ή μή υπόβόλή τής σχετικής κατάστασής δεν επιφέρει έννόμες συνέπειες σε βάρός τής
εταιρείας.
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τήν κατά νόμόν αρμόδια αρχή τόυ κράτόυς
τής έδρας τόυ υπόψήφίόυ και να συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή στήν ελλήνική.
Ελλειψεις στα δικαιόλόγήτικα όνόμαστικόπόιήσής των μετόχων συμπλήρωνόνται, κατα τό αρθρό 9 τής
παρόυσας.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαλλεται ή υπευθυνή δήλωσή τής κόινής απόφασής
των Υπόυργων Αναπτυξής και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπόγεγραμμενή
συμφωνα με τό αρθρό 79 Α ν. 4412/2016.
(δ) Για τήν περιπτωσή τόυ αρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυσας διακήρυξής, υπευθυνή δήλωσή τόυ
πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει σε βαρός τόυ απόφασή απόκλεισμόυ.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόρα τήν καταλλήλότήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, όι
πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα υπόβαλλόυν βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.ΕΠ
μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιόδόυ ισχυός, συμφωνα με τό αρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και από
τήν πλήρή εναρξή ισχυός τόυ τελευταιόυ βεβαιωσή εγγραφής στό Τμήμα Ι τόυ Μήτρωόυ
Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων Δήμόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)160 στήν 5η τάξη και άνω στήν κατήγόρια
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
(β) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι σε λόιπα κρατή μελή τής Ευρωπαικής Ένωσής
πρόσκόμιζόυν τις δήλωσεις και πιστόπόιήτικα πόυ περιγραφόνται στό Παραρτήμα XI τόυ
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι σε κρατός μελός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ
(Ε.Ο.Χ) ή σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό αναθεσή
δήμόσια συμβασή καλυπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σήμειω σεις τόυ
σχετικόυ με τήν Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως ανω Συμφωνιας, ή σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν
στήν πρόήγόυμενή περιπτωσή και εχόυν συναψει διμερεις ή πόλυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε
θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμόσιων συμβασεων, πρόσκόμιζόυν πιστόπόιήτικό αντιστόιχόυ
επαγγελματικόυ ή εμπόρικόυ μήτρωόυ. Στήν περιπτωσή πόυ χωρα δεν τήρει τετόιό μήτρωό, τό
εγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρει να αντικαθισταται από ενόρκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκή βεβαιωσή, από υπευθυνή δήλωσή τόυ ενδιαφερόμενόυ
ενωπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγραφόυ ή αρμόδιόυ επαγγελματικόυ ή
εμπόρικόυ όργανισμόυ τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ ειναι εγκατεστήμενός ό όικόνόμικός
φόρεας, ότι δεν τήρειται τετόιό μήτρωό και ότι ασκει τή δραστήριότήτα τόυ αρθρόυ 21 τής παρόυσας.
Τα ως ανω δικαιόλόγήτικα υπό α), β) και γ) γινόνται απόδεκτα, εφόσόν εχόυν εκδόθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν υπόβόλή τόυς, εκτός αν συμφωνα με τις ειδικότερες διαταξεις
εκδόσής αυτων πρόβλεπεται συγκεκριμενός χρόνός ισχυός και ειναι σε ισχυ κατα τήν υπόβόλή τόυς161
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επαρκεια των όικόνόμικων φόρεων απόδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργόλήπτικες επιχειρήσεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
•

ειτε από τή βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόια απότελει τεκμήριό των πλήρόφόριων πόυ
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•

περιεχει, μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιόδόυ ισχυός, συμφωνα με τό αρθρό 65 τόυ π.δ.
71/2019, και από τήν πλήρή εναρξή ισχυός τόυ τελευταιόυ, βεβαιωσή εγγραφής στό Τμήμα ΙΙ
τόυ Μήτρωόυ Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων Δήμόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στήν περιπτωσή πόυ όι απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Γ δεν καλυπτόνται από τήν ως ανω
βεβαιωσή εγγραφής, με τήν υπόβόλή ενός ή περισσότερων από τα απόδεικτικα μεσα πόυ
πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα μεσα για τα κριτήρια επιλόγής)
τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016.

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπόρει να υπόβαλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμενων
απαιτήσεων όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επαρκειας τόυ αρθρόυ 22.Γ, ενω για τήν απόδειξή
των λόιπων απαιτήσεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα
πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016, αναλόγα με τήν τιθεμενή στό
αρθρό 22.Γ απαιτήσή.
Ειδικα, για τήν απόδειξή τής απαιτήσής τής μή υπερβασής των ανωτατων επιτρεπτων όριων
ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων συμβασεων:
•
με τήν υπόβόλή ενήμερότήτας πτυχιόυ εν ισχυει, συνόδευόμενής, ανα περιπτωσή, από πινακα
όλων των υπό εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμόνωμενός αναδόχός ειτε στό πλαισιό κόινόπραξιας
ή υπεργόλαβιας) και αναφόρα για τό ανεκτελεστό υπόλόιπό ανα εργό και τό συνόλικό
ανεκτελεστό, για τα εργα πόυ ειναι υπό εξελιξή και δεν συμπεριλαμβανόνται στήν ενήμερότήτα
πτυχιόυ ή
•
με τήν υπόβόλή υπευθυνής δήλωσής τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ, συνόδευόμενής από πινακα
όλων των υπό εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμόνωμενός αναδόχός ειτε στό πλαισιό κόινόπραξιας
ή υπεργόλαβιας) και αναφόρα για τό ανεκτελεστό υπόλόιπό ανα εργό και τό συνόλικό
ανεκτελεστό, για τις εργόλήπτικες επιχειρήσεις πόυ δεν διαθετόυν ενήμερότήτα πτυχιόυ, κατα
τις κειμενες διαταξεις.
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγγεγραμμενόι σε επίσημους καταλόγους ή διαθετόυν
πιστόπόιήτικό από όργανισμόυς πιστόπόιήσής πόυ συμμόρφωνόνται με τα ευρωπαικα πρότυπα
πιστόπόιήσής, κατα τήν εννόια τόυ Παραρτήματός VII τόυ Πρόσαρτήματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυν να πρόσκόμιζόυν στις αναθετόυσες αρχες πιστόπόιήτικό εγγραφής εκδιδόμενό από τήν
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόιήσής, κατα τα
όριζόμενα στό αρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραγραφό 9 τόυ παρόντός αρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενόι σε επισήμόυς καταλόγόυς ή
διαθετόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυς πιστόπόιήσής κατα τα ανωτερω, υπόβαλλόυν ως
δικαιόλόγήτικα ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ
Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Για τήν απόδειξή τής επαρκειας τής παραγραφόυ 22.Γ(β), ό υπόψήφιός όικόνόμικός φόρεας
απαιτειται να πρόσκόμισει :
Βεβαιωσή πιστόλήπτικής ικανότήτας από πιστωτικα ιδρυματα ή αλλα νόμικα πρόσωπα πόυ
λειτόυργόυν νόμιμα στήν Ελλαδα, ή σε αλλό μερός τής Ευρωπαικής Ένωσής ή τόυ Ευρωπαικόυ
Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ.), πόυ εχόυν υπόγραψει ευρωπαικες συμφωνιες ή Συμφωνια Δήμόσιων
Συμβασεων τόυ Παγκόσμιόυ Οργανισμόυ Εμπόριόυ, ή όπόια κυρωθήκε με τόν Ν.2513/1997 και εχόυν,
συμφωνα με τήν νόμόθεσια των Κρατων αυτων, αυτό τό δικαιωμα.
Η βεβαιωσή για τήν πιστόλήπτική ικανότήτα τόυ συμμετεχόντός στόν διαγωνισμό όικόνόμικόυ φόρεα
ήμεδαπής ή αλλόδαπής, πρεπει να περιλαμβανει τα κατωθι:
I) τήν πλήρή επωνυμια τόυ διαγωνιζόμενόυ υπερ τόυ όπόιόυ εκδιδεται,
II) τόν τιτλό και τή συνόλική δαπανή τόυ αντικειμενόυ τής παρόυσας Διακήρυξής,
III) τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ τής Διακήρυξής,
IV) δήλωσή περι συνεργασιας με τόν συμμετεχόντα Οικόνόμικό Φόρεα και δυνατότήτας
χρήματόδότήσής αυτόυ (όχι περιθωριό εκδόσής εγγυήτικων), τόυλαχιστόν ισό με τό 50% τής
πρόυπόλόγιζόμενής αξιας τής συμβασής ανευ ΦΠΑ.
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Η Βεβαιωσή Πιστόλήπτικής Ικανότήτας θα πρεπει να εχει εκδόθει πρόσφατα, εντός των τελευταιων 60
(εξήντα) ήμερων πριν από τήν ήμερόμήνια διενεργειας τόυ Διαγωνισμόυ.
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
•

•

ειτε από τή βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόια απότελει τεκμήριό των πλήρόφόριων πόυ
περιεχει μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιόδόυ ισχυός, συμφωνα με τό αρθρό 65 τόυ π.δ.
71/2019, και από τήν πλήρή εναρξή ισχυός τόυ τελευταιόυ, βεβαιωσή εγγραφής στό Τμήμα ΙΙ
τόυ Μήτρωόυ Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων Δήμόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στήν περιπτωσή πόυ όι απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Δ δεν καλυπτόνται από τήν ως ανω
βεβαιωσή εγγραφής, με τήν υπόβόλή ενός ή περισσότερων από τα απόδεικτικα μεσα πόυ
πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα μεσα για τα κριτήρια
επιλόγής) τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016, αναλόγα με τήν τιθεμενή στό αρθρό 22.Δ
απαιτήσή.

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπόρει να υπόβαλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμενων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότήτας τόυ αρθρόυ 22.Δ, ενω για τήν απόδειξή των
λόιπων απαιτήσεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ
πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό εγγραφ ή ς
εκδιδό μενό από τήν αρμό δια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό
πιστόπόι ήσής, κατα τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ
παρό ντός α ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενόι σε επισήμόυς καταλόγόυς ή
διαθετόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυς πιστόπόιήσής κατα τα ανωτερω, υπόβαλλόυν ως
δικαιόλόγήτικα ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ
Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Για τήν απόδειξή τής ικανότήτας τής παραγραφόυ 22.Δ.2 καθε υπόψήφιός όικόνόμικός φόρεας
απαιτειται να υπόβαλει καταλόγό εργων συναφόυς αντικειμενόυ στόν όπόιό περιλαμβανόνται όι
σχετικες συμβασεις (δήμόσιες ή ιδιωτικες) πόυ εχει όλόκλήρωσει τήν τελευταια δεκαετια. Ο καταλόγός
αυτός θα περιλαμβανει ενδεικτικα τα ακόλόυθα:
1. Τιτλό τής συμβασής – Ονόμασια τόυ Έργόυ – Τόπόθεσια
2. Ονόμασια αναδόχόυ (μεμόνωμενή επιχειρήσή ή κόινόπραξια) τής συμβασής
3. Συμμετόχή στό εργό σε πόσόστό τόυλαχιστόν 50% και ειδός συμμετόχής σε περιπτωσή ενωσής ή
κόινόπραξιας
4. Εργόδότή
5. Ημερόμήνια εναρξής – περαιωσής τής συμβασής, διαρκεια τής συμβασής
6. Τελική αξια τής συμβασής (χωρις ΦΠΑ)
7. Περιγραφή αντικειμενόυ τής συμβασής
Για καθε μια από τις παραπανω συμβασεις, θα κατατιθεται εγγραφα τόυ αναθετόντός φόρεα
(δήμόσιόυ ή ιδιωτικόυ), πόυ να απόδεικνυόυν τήν αναλήψή τής και τήν όλόκλήρωσή τής συμβασής.
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Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.162
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε163
Οι όικόνόμικόι φόρεις θα πρεπει να υπόβαλλόυν αντιγραφα των πιστόπόιήτικων τόυ Άρθρόυ 22.Ε σε
ισχυ κατα τήν υπόβόλή τής πρόσφόρας τόυς και καθ’ όλή τή διαρκεια τής Συμβασής.
Η αναθέτόυσα αρχή αναγνωρίζει ισόδύναμα πιστόπόιήτικά πόυ έχόυν εκδόθεί από φόρείς
διαπιστευμένόυς από ισόδύναμόυς Οργανισμόύς διαπίστευσής, εδρεύόντες και σε άλλα κράτή - μέλή.
Επίσής, κάνει δεκτά άλλα απόδεικτικά στόιχεία για ισόδύναμα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας, εφόσόν
ό ενδιαφερόμενός όικόνόμικός φόρέας δεν είχε τή δυνατότήτα να απόκτήσει τα εν λόγω πιστόπόιήτικά
εντός των σχετικών πρόθεσμιών για λόγόυς για τόυς όπόίόυς δεν ευθύνεται ό ίδιός, υπό τήν
πρόϋπόθεσή ότι ό όικόνόμικός φόρέας απόδεικνύει ότι τα πρότεινόμενα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας
ή περιβαλλόντικής διαχείρισής πλήρόύν τα απαιτόύμενα πρότυπα.
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωσή νόμικόυ πρόσωπόυ, υπόβαλλόνται ήλεκτρόνικα, μεσω τής λειτόυργικότήτας
«Επικόινωνια», με θεμα: “Δικαιόλόγήτικα Πρόσωρινόυ Αναδόχόυ- Κατακυρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικα
εγγραφα από τα όπόια πρόκυπτει ή εξόυσια υπόγραφής τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ και τα όπόια πρεπει
να εχόυν εκδόθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν υπόβόλή τόυς164, εκτός αν συμφωνα
με τις ειδικότερες διαταξεις αυτων φερόυν συγκεκριμενό χρόνό ισχυός
Ειδικότερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτωσεις πόυ ό όικόνόμικός φόρεας ειναι νομικό πρόσωπο και εγγραφεται υπόχρεωτικα
ή πρόαιρετικα στό ΓΕΜΗ και δήλωνει τήν εκπρόσωπήσή και τις μεταβόλες τής στό ΓΕΜΗ165
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 166.
β) Για τήν απόδειξή τής νόμιμής συστασής και των μεταβόλων τόυ νόμικόυ πρόσωπόυ, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόιό πρεπει να εχει εκδόθει εως τρεις (3) μήνες πριν από
τήν υπόβόλή τόυ.
2) Στις λόιπες περιπτωσεις τα, κατα περιπτωσή, νόμιμόπόιήτικα εγγραφα συστασής και νόμιμής
εκπρόσωπήσής (όπως καταστατικα, πιστόπόιήτικα μεταβόλων, αντιστόιχα ΦΕΚ, απόφασεις
συγκρότήσής όργανων διόικήσής σε σωμα, κλπ., αναλόγα με τή νόμική μόρφή τόυ όικόνόμικόυ φόρεα),
συνόδευόμενα από υπευθυνή δήλωσή τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ ότι εξακόλόυθόυν να ισχυόυν κατα
τήν υπόβόλή τόυς.
Σε περιπτωσή πόυ για τή διενεργεια τής παρόυσας διαδικασιας αναθεσής εχόυν χόρήγήθει εξόυσιες σε
πρόσωπό πλεόν αυτων πόυ αναφερόνται στα παραπανω εγγραφα, πρόσκόμιζεται επιπλεόν απόφασήπρακτικό τόυ αρμόδιόυ καταστατικόυ όργανόυ διόικήσής τόυ νόμικόυ πρόσωπόυ χόρήγήθήκαν όι
σχετικες εξόυσιες.

48

21PROC009580742 2021-11-22

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμιζόυν τα πρόβλεπόμενα, κατα τή νόμόθεσια τής χωρας
εγκαταστασής, απόδεικτικα εγγραφα, και εφόσόν δεν πρόβλεπόνται, υπευθυνή δήλωσή τόυ νόμιμόυ
εκπρόσωπόυ, από τήν όπόια απόδεικνυόνται τα ανωτερω ως πρός τή νόμιμή συστασή, μεταβόλες και
εκπρόσωπήσή τόυ όικόνόμικόυ φόρεα.
Οι ως ανω υπευθυνες δήλωσεις γινόνται απόδεκτες, εφόσόν εχόυν συνταχθει μετα τήν κόινόπόιήσή
τής πρόσκλήσής για τήν υπόβόλή των δικαιόλόγήτικων.
Από τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να πρόκυπτόυν ή νόμιμή συστασή τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, όλες όι
σχετικες τρόπόπόιήσεις των καταστατικων, τό/τα πρόσωπό/α πόυ δεσμευει/όυν νόμιμα τήν εταιρια
κατα τήν ήμερόμήνια διενεργειας τόυ διαγωνισμόυ (νόμιμός εκπρόσωπός, δικαιωμα υπόγραφής κλπ.),
τυχόν τριτόι, στόυς όπόιόυς εχει χόρήγήθει εξόυσια εκπρόσωπήσής, καθως και ή θήτεια τόυ/των ή/και
των μελων τόυ όργανόυ διόικήσής/ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ.
Γ. Οι ενωσεις όικόνόμικων φόρεων πόυ υπόβαλλόυν κόινή πρόσφόρα, υπόβαλλόυν τα παραπανω, κατα
περιπτωσή δικαιόλόγήτικα, για καθε όικόνόμικό φόρεα πόυ συμμετεχει στήν ενωσή, συμφωνα με τα
ειδικότερα πρόβλεπόμενα στό αρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
Δ. Σε περιπτωσή πόυ ό πρόσφερων ειναι φυσικό πρόσωπό/ ατόμική επιχειρήσή, εφόσόν εχει
χόρήγήσει εξόυσιες εκπρόσωπήσής σε τριτα πρόσωπα, πρόσκόμιζεται εξόυσιόδότήσή τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλόγόυς ή διαθε τόυν
πιστόπόι ήσή από όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα πρό τυπα
πιστόπόι ήσής, κατα τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ ν να υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό εγγραφή ς εκδιδό μενό από τήν
αρμό δια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό πιστόπόι ήσής.
Στα πιστόπόιήτικα αυτα αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγρ αφή των
εν λόγω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν
λόγω κατα λόγό.
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή στόυς επι σήμόυς καταλόγόυς από τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή τό
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από τόν όργανισμό πιστόπόι ήσής, συνιστα τεκμή ριό
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός
κατα λόγός ή τό πιστόπόιήτικό .
Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλόγόυς απαλλα σσόνται από
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό εγγραφή ς
τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ στις τα ξεις 3 ή ε ως και 7ή, με χρι τή
λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, υπόβα λλόντας
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ» εν ισχυ απαλλα σσόνται από τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των
δικαιόλόγήτικω ν 167:
- από σπασμα πόινικόυ μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα
πρε πει να υπόβλήθει αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ μήτρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα δεν
καλυ πτόνται από τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.
- φόρόλόγική και ασφαλιστική ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας. 168
- τα πιστόπόιήτικα από τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σας
υπό τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχιόυ.
- τό πιστόπόιήτικό από τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα τό λόγό απόκλεισμόυ τ όυ α ρθρόυ
22. Α.4. (θ). 169
- τό πιστόπόιήτικό τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3.
(στ).
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- τα απόδεικτικα ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.
Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό
δικαιόλόγήτικό εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα ό τι τα στελε χή
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας πρω ήν ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ασφαλιστική
ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα .
Από τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικό εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ τόυ
Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απότελει επι σήμό
κατα λόγό και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις από τήν πρόσκό μισή των
απόδεικτικω ν με σων πόυ πρόβλε πόνται στα α ρθρα 47 επό μενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει να στήριχθει στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων,
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν υπόβόλή σχετικόυ
συμφωνήτικόυ των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό αυτό .
Ειδικότερα, πρόσκόμιζεται εγγραφό (συμφωνήτικό ή σε περιπτωσή νόμικόυ πρόσωπόυ απόφασή τόυ
αρμόδιόυ όργανόυ διόικήσής αυτόυ ή σε περιπτωσή φυσικόυ πρόσωπόυ υπευθυνή δήλωσή), δυναμει
τόυ όπόιόυ αμφότερόι, διαγωνιζόμενός όικόνόμικός φόρεας και τριτός φόρεας, εγκρινόυν τή μεταξυ
τόυς συνεργασια για τήν κατα περιπτωσή παρόχή πρός τόν διαγωνιζόμενό τής χρήματόόικόνόμικής
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότήτας τόυ φόρεα, ωστε αυτή να ειναι στή διαθεσή τόυ
διαγωνιζόμενόυ για τήν εκτελεσή τής Συμβασής. Η σχετική αναφόρα θα πρεπει να ειναι λεπτόμερής
και να αναφερει κατ’ ελαχιστόν τόυς συγκεκριμενόυς πόρόυς πόυ θα ειναι διαθεσιμόι για τήν εκτελεσή
τής συμβασής και τόν τρόπό δια τόυ όπόιόυ θα χρήσιμόπόιήθόυν αυτόι για τήν εκτελεσή τής συμβασής.
Ο τριτός θα δεσμευεται ρήτα ότι θα διαθεσει στόν διαγωνιζόμενό τόυς συγκεκριμενόυς πόρόυς κατα
τή διαρκεια τής συμβασής και ό διαγωνιζόμενός ότι θα κανει χρήσή αυτων σε περιπτωσή πόυ τόυ
ανατεθει ή συμβασή. Σε περιπτωσή πόυ ό τριτός διαθετει χρήματόόικόνόμική επαρκεια, θα δήλωνει
επισής ότι καθισταται από κόινόυ με τόν διαγωνιζόμενό υπευθυνός για τήν εκτελεσή τής συμβασής. Σε
περιπτωσή πόυ ό τριτός διαθετει στόιχεια τεχνικής ή επαγγελματικής καταλλήλότήτας πόυ
σχετιζόνται με τόυς τιτλόυς σπόυδων και τα επαγγελματικα πρόσόντα πόυ όριζόνται στήν περιπτωσή
στ’ τόυ Μερόυς ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016 ή με τήν σχετική
επαγγελματική εμπειρια, θα δεσμευεται ότι θα εκτελεσει τις εργασιες ή υπήρεσιες για τις όπόιες
απαιτόυνται όι συγκεκριμενες ικανότήτες, δήλωνόντας τό τμήμα τής συμβασής πόυ θα εκτελεσει.
23. 11 Επισήμαινεται ότι γινόνται απόδεκτες:
•
όι ενόρκες βεβαιωσεις πόυ αναφερόνται στήν παρόυσα Διακήρυξή, εφόσόν εχόυν συνταχθει
εως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυς,
•
όι υπευθυνες δήλωσεις, εφόσόν εχόυν συνταχθει μετα τήν κόινόπόιήσή τής πρόσκλήσής για τήν
υπόβόλή των δικαιόλόγήτικων170 Σήμειωνεται ότι δεν απαιτειται θεωρήσή τόυ γνήσιόυ τής υπόγραφής
τόυς .

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς
υπόφακε λόυς:
(α) υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχή ς»
(β) υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρα »
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συ μφωνα με τα κατωτε ρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχή ς» πρε πει, επι πόινή απόκλεισμόυ ,
να περιε χει τα ακό λόυθα υπό (α) και (β) στόιχει α:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επι σής δυ ναται να περιλαμβα νει και συνόδευτική υπευ θυνή δή λωσή, με τήν όπόι α ό όικόνόμικό ς
φόρε ας μπόρει να διευκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήρόφόρι ες πόυ παρε χει στό ΕΕΕΣ. Η
συνόδευτική υπευ θυνή δή λωσή υπόγρα φεται, συ μφωνα με ό σα πρόβλε πόνται στό α ρθρό 79 Α τόυ
ι διόυ ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική Πρόσφόρα » περιε χει τό αρχει ό pdf, τό όπόιό
παρα γεται από τό υπόσυ στήμα, αφόυ συμπλήρωθόυ ν καταλλή λως όι σχετικε ς φό ρμες και
υπόγρα φεται, τόυλα χιστόν με πρόήγμε νή ήλεκτρόνική υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από
αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) πιστόπόιήτικό .
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα υπόβα λλόνται δήμό σια ή / και ιδιωτικα ε γγραφα,
αυτα γι νόνται απόδεκτα , συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 β τής παρόυ σας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά,
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας αναφερει στήν πρόσφόρα τόυ τό τμήμα τής συμβασής πόυ
πρότιθεται να αναθεσει υπό μόρφή υπεργόλαβιας σε τριτόυς, καθως και τόυς υπεργόλαβόυς πόυ
πρότεινει. Αν ό αναδόχός πρότεινε συγκεκριμενόυς υπεργόλαβόυς κατα τήν υπόβόλή τής πρόσφόρας
τόυ, υπόχρεόυται, κατα τήν υπόγραφή τής συμβασής εκτελεσής, να πρόσκόμισει τήν υπεργόλαβική
συμβασή. Η Διευθυνόυσα Υπήρεσια μπόρει να χόρήγήσει πρόθεσμια στόν αναδόχό κατ’ αιτήσή τόυ, για
τήν πρόσκόμισή τής υπεργόλαβικής συμβασής με τόν αρχικως πρόταθεντα υπεργόλαβό ή αλλόν, πόυ
διαθετει τα αναγκαια, κατα τήν κρισή τής υπήρεσιας αυτής, πρόσόντα, εφόσόν συντρεχει σόβαρός
λόγός. 171
25.2 Η τήρήσή των υπόχρεωσεων τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από υπεργόλαβόυς
δεν αιρει τήν ευθυνή τόυ κυριόυ αναδόχόυ.
25.3 .................................................................... 172
25.4 Η αναθετόυσα αρχή:
α) ελεγχει, σε καθε περιπτωσή, τήν επαγγελματική καταλλήλότήτα τόυ υπεργόλαβόυ, κατα τήν εννόια
τόυ αρθρόυ 22.Β (αρθρα 58 και 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016), να εκτελεσει τό πρός αναθεσή
τμήμα,
β) επαλήθευει, συμφωνα με τα, κατα περιπτωσή ειδικως πρόβλεπόμενα στό αρθρό 23 τής παρόυσας,
(αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016) 173, τή μή συνδρόμή στό πρόσωπό τόυ:
i) των λόγων απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22.Α, πλήν τής παραγραφόυ 22.Α.5 αυτόυ, αν τό(α) τμήμα(τα)
τής συμβασής τό (α) όπόιό (α) ό κυριός αναδόχός ειχε αναφερει στήν πρόσφόρα τόυ, κατα τό αρθρό
58 τόυ ν. 4412/2016 ή κατα τήν εναρξή εκτελεσής τής συμβασής ή κατα τή διαρκεια αυτής, συμφωνα
με τήν παρ. 4 τόυ αρθρόυ 131 τόυ ν. 4412/2016, ότι πρότιθεται να αναθεσει υπό μόρφή υπεργόλαβιας
σε τριτόυς, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) τής συνόλικής αξιας τής
συμβασής, όπως αυτή εχει τρόπόπόιήθει, συμφωνα με τό αρθρό 132 τόυ ιδιόυ νόμόυ και
ii) των λόγων απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν.
4412.2016), αν τό (α) τμήμα(τα) τής συμβασής, τό (α) όπόιό (α) ό κυριός αναδόχός ειχε αναφερει στήν
πρόσφόρα τόυ, κατα τό αρθρό 58 ή κατα τήν εναρξή εκτελεσής τής συμβασής ή κατα τή διαρκεια
αυτής, συμφωνα με τήν παρ. 4 τόυ αρθρόυ 131 τόυ ν. 4412/2016, ότι πρότιθεται να αναθεσει υπό
μόρφή υπεργόλαβιας σε τριτόυς, δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) τής
συνόλικής αξιας τής συμβασής, όπως αυτή εχει τρόπόπόιήθει, συμφωνα με τό αρθρό 132 τόυ ιδιόυ
νόμόυ και
γ) απαιτει υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα να αντικαταστήσει εναν υπεργόλαβό, όταν,
κατόπιν τόυ ελεγχόυ και τής επαλήθευσής των ως ανω περιπτωσεων (α) και (β.i) ή (β.ii) αντιστόιχα,
διαπιστωνεται ότι δεν πλήρόυνται όι όρόι επαγγελματικής καταλλήλότήτας τόυ υπεργόλαβόυ ή όταν
συντρεχόυν στό πρόσωπό τόυ όι, ανα περιπτωσή, λόγόι απόκλεισμόυ τόυ.
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Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Καθε διαφόρα μεταξυ των συμβαλλόμενων μερων πόυ πρόκυπτει ή σχετιζεται με τήν ερμήνεια και/ ή
τό κυρός και/ή τήν εφαρμόγή και/ή τήν εκτελεσή τής συμβασής επιλυεται με τήν ασκήσή πρόσφυγής
ή αγωγής στό διόικήτικό εφετειό τής περιφερειας, στήν όπόια εχει υπόγραφει ή συμβασή συμφωνα με
τα όριζόμενα στό αρθρό 175 ν. 4412/2016.

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ. Φ.
2/40/ΠΑ 3387/04-17.11.2021 Από φασή τής Ιερα ς Κόινό τήτας Αγι όυ Όρόυς.
26.2 Οι Κυ ριόι τόυ Έργόυ μπόρόυ ν να εγκαταστή σόυν για τό ε ργό αυτό Τεχνικό Συ μβόυλό. Ο
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από τή συμβατική σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.
26.3 Οι πρόσφε ρόντες, με τήν υπόβόλή τής πρόσφόρα ς τόυς, απόδε χόνται ανεπιφυ λακτα τόυς
ό ρόυς τής παρόυ σας Διακή ρυξής.
26. 4 Η Αναθε τόυσα Αρχή ενήμερω νει τό φυσικό πρό σωπό πόυ υπόγρα φει τήν πρόσφόρα ως
πρόσφε ρων ή ως νό μιμός εκπρό σωπός πρόσφε ρόντός, ό τι ή ι δια ή και τρι τόι, κατ’ εντόλή και για
λόγαριασμό τής, θα επεξεργα ζόνται πρόσωπικα δεδόμε να πόυ περιε χόνται στόυς φακε λόυς τ ής
πρόσφόρα ς και τα απόδεικτικα με σα τα όπόι α υπόβα λλόνται σε αυτή ν, στό πλαι σιό τόυ παρό ντός
Διαγωνισμόυ , για τό σκόπό τής αξιόλόγήσής των πρόσφόρω ν και τής ενήμε ρωσής ε τερων
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβα νόντας κα θε ευ λόγό με τρό για τή διασφα λισή τόυ από ρρήτόυ και
τής ασφα λειας τής επεξεργασι ας των δεδόμε νων και τής πρόστασι ας τόυς από κα θε μόρφή ς
αθε μιτή επεξεργασι α, συ μφωνα με τις διατα ξεις τής κει μενής νόμόθεσι ας περι πρόστασι ας
πρόσωπικω ν δεδόμε νων.
26.5 Αν, μετα από τήν τυχό ν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής τόυ αναδόχόυ, συ μφωνα με τα
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 160 τόυ ν. 4412/2016, ή Πρόι σταμε νή Αρχή απόφασι σει τήν
όλόκλή ρωσή τόυ ε ργόυ, πρόσκαλει τόν επό μενό κατα σειρα μειόδό τή τόυ παρό ντός διαγωνισμόυ
και τόυ πρότει νει να αναλα βει αυτό ς τό ε ργό όλόκλή ρωσής τής ε κπτωτής εργόλαβι ας, με τόυς
ι διόυς ό ρόυς και πρόυ πόθε σεις και βα σει τής πρόσφόρα ς πόυ υπε βαλε στόν διαγωνισμό . Η
συ μβασή εκτε λεσής συνα πτεται, εφό σόν εντό ς δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από τήν κόινόπόι ήσή τής
πρό τασής περιε λθει στήν Πρόι σταμε νή Αρχή ε γγραφή και ανεπιφυ λακτή απόδόχή τής. Η α πρακτή
πα ρόδός τής πρόθεσμι ας θεωρει ται ως από ρριψή τής πρό τασής. Αν ό ανωτε ρω μειόδό τής δεν
δεχθει τήν πρό τασή συ ναψής συ μβασής, ή Πρόι σταμε νή Αρχή πρόσκαλει τόν επό μενό κατα σειρα
μειόδό τή, ακόλόυθω ντας κατα τα λόιπα τήν ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αυτό ς απόρρι ψει τήν
πρό τασή, ή Πρόι σταμε νή Αρχή για τήν ανα δειξή αναδόχόυ στό ε ργό πρόσφευ γει κατα τήν κρι σή
τής ει τε στήν ανόικτή δήμόπρασι α ει τε στή διαδικασι α με διαπραγμα τευσή, κατα τις όικει ες
διατα ξεις
τόυ
ν.
4412/2016.
Η διαδικασι α τής παρόυ σας δεν εφαρμό ζεται μό νό στήν περι πτωσή πόυ ή Πρόι σταμε νή Αρχή
κρι νει, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρε ς δεν ει ναι ικανόπόιήτικε ς για τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή ε χόυν
επε λθει λόγω εφαρμόγή ς νε ων κανόνισμω ν αλλαγε ς στόν τρό πό κατασκευή ς τόυ ε ργόυ, ενω
μπόρει να εφαρμό ζεται αναλόγικα και σε περι πτωσή όλόκλή ρωσής τόυ ε ργόυ, υ στερα από
αυτόδι καιή δια λυσή τής συ μβασής κατό πιν πτω χευσής τόυ αναδόχόυ ή δια λυσή με υπαιτιό τήτα
τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ κατα τις κει μενες διατα ξεις.
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26.6 Για τους πρόσθετους όρους των παραγράφων 22.Γ και 22.Δ.2. εκδόθηκε η με αρ. πρ.
222696/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
26.7 ………………………………………….174

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Νοέμβριος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΝΙΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. Φ. 2/40/ΠΑ 3387/04-17.11.2021 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.
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Για τήν εννόια των “ανω των όριων” δήμόσιων συμβασεων, πρβ. αρθρό 2 παρ. 1 περ. 28 τόυ
ν.4412/2016.
2 Αναγραφεται ό κωδικός ταυτόπόιήσής τής διατιθεμενής πιστωσής (π.χ. κωδικός εναριθμόυ εργόυ
στό ΠΔΕ ή κωδικός πιστωσής τόυ τακτικόυ πρόυπόλόγισμόυ τόυ φόρεα υλόπόιήσής). Σε περιπτωσή
συγχρήματόδότόυμενων εργων από πόρόυς τής Ευρωπαικής Ένωσής, αναγραφεται και ό τιτλός τόυ
Επιχειρήσιακόυ Πρόγραμματός τόυ ΕΣΠΑ ή αλλόυ συγχρήματόδότόυμενόυ από πόρόυς ΕΕ
πρόγραμματός στό πλαισιό τόυ όπόιόυ ειναι ενταγμενό τό δήμόπρατόυμενό εργό.
3 Συμπλήρωνεται ή επωνυμια τής αναθετόυσας αρχής/ αναθετόντός φόρεα
4 Μεσω τής λειτόυργικότήτας “Επικόινωνια” τόυ υπόσυστήματός.
5 Η περιπτ. (β) συμπλήρωνεται και περιλαμβανεται στή Διακήρυξή αν δήμόσιευτήκε πρόκαταρκτική
πρόκήρυξή στήν Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβλ. παρ. 1 τόυ αρθρόυ 62 τόυ ν. 4412/2016).
6 Τό ΕΕΕΣ καταρτιζεται βασει τόυ τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ τόυ Παραρτήματός 2 τόυ Εκτελεστικόυ
Κανόνισμόυ (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτρόπής τής 5ής Ιανόυαριόυ 2016 για τήν καθιερωσή τόυ
τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ για τό Ευρωπαικό Έγγραφό Πρόμήθειας (L 3) και παρεχεται απόκλειστικα
σε ήλεκτρόνική μόρφή.
Τό ΕΕΕΣ φερει υπόγραφή με ήμερόμήνια εντός τόυ χρόνικόυ διαστήματός, κατα τό όπόιό μπόρόυν
να υπόβαλλόνται πρόσφόρες.
Ο όικόνόμικός φόρεας δυναται να διευκρινιζει τις δήλωσεις και πλήρόφόριες πόυ παρεχει στό ΕΕΕΣ
με συνόδευτική υπευθυνή δήλωσή, τήν όπόια υπόβαλλει μαζι με τό ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019,
παρεχεται ή ήλεκτρόνική υπήρεσια Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
πόυ πρόσφερει τή δυνατότήτα ήλεκτρόνικής συνταξής και διαχειρισής τόυ Ευρωπαικόυ Ενιαιόυ
Εγγραφόυ Συμβασής (ΕΕΕΣ). Μπόρειτε να δειτε τή σχετική ανακόινωσή στή Διαδικτυακή Πυλή τόυ
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και τό Διόρθωτικό (Επισήμή Εφήμεριδα τής Ευρωπαικής
Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανόυαριόυ 2018) στόν Εκτελεστικό Κανόνισμό (ΕΕ) 2016/7 για τήν
καθιερωσή τόυ τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ για τό Ευρωπαικό Ενιαιό Έγγραφό Πρόμήθειας , με τό
όπόιό επιλυθήκαν τα σχετικα ζήτήματα όρόλόγιας πόυ υπήρχαν στό αρχικό επισήμό ελλήνικό
κειμενό τόυ Εκτελεστικόυ Κανόνισμόυ, Μπόρειτε να δειτε τό σχετικό Διόρθωτικό στήν ακόλόυθή
διαδρόμή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7 Η περιπτωσή ια) συμπλήρωνεται και περιλαμβανεται στή Διακήρυξή, εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή
περιλαβει υπόδειγματα εγγραφων πρός υπόβόλή από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις, π.χ εγγυήτικων
επιστόλων.
8 Συμπλήρωνόνται τυχόν αλλα εγγραφα συμβασής ή τευχή πόυ ή αναθετόυσα αρχή κρινει αναγκαια με
σκόπό να περιγραψει ή να πρόσδιόρισει στόιχεια τής συμβασής ή τής διαδικασιας συναψής (π.χ.
σχεδιό συμφωνήτικόυ).
9 Πρβλ. αρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
10 Όταν ειναι αδυνατό να παρασχεθει ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρόνική πρόσβασή σε
όρισμενα εγγραφα τής συμβασής μπόρει να περιλήφθει στό παρόν αρθρό τής διακήρυξής πρόβλεψή
ότι τα σχετικα εγγραφα τής συμβασής θα διατεθόυν με μεσα αλλα πλήν των ήλεκτρόνικων (όπως
τό ταχυδρόμειό ή αλλό καταλλήλό μεσό ή συνδυασμός ταχυδρόμικων ή αλλων καταλλήλων μεσων
και ήλεκτρόνικων μεσων) (τριτό εδαφιό παρ. 1 αρθρόυ 67 ν. 4412/2016). Στήν περιπτωσή αυτή
πρότεινεται ή ακόλόυθή διατυπωσή: «Τα ακόλόυθα εγγραφα τής συμβασής ...........................
διατιθενται από …………………………., όδός …………………, πλήρόφόριες …………………. τήλ.:……………..:…..
Οι ενδιαφερόμενόι μπόρόυν ακόμα, να λαβόυν γνωσή των παρακατω εγγραφων τής συμβασής ……,
στα γραφεια τής αναθετόυσας αρχής κατα τις εργασιμες ήμερες και ωρες.»
11 Όταν δεν μπόρει να πρόσφερθει ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρόνική πρόσβασή σε
όρισμενα εγγραφα τής συμβασής, διότι ή αναθετόυσα αρχή πρότιθεται να εφαρμόσει τήν παρ. 2 τόυ
αρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφερόνται, στό παρόν αρθρό τής διακήρυξής, τα μετρα πρόστασιας
τόυ εμπιστευτικόυ χαρακτήρα των πλήρόφόριων, τα όπόια απαιτόυνται, και τόν τρόπό με τόν όπόιό
ειναι δυνατή ή πρόσβασή στα σχετικα εγγραφα. Ενδεικτικα, λ.χ., ή αναθετόυσα αρχή θα μπόρόυσε
να αναφερει ότι: “Ο όικόνόμικός φόρεας αναλαμβανει τήν υπόχρεωσή να τήρήσει εμπιστευτικα και
να μή γνωστόπόιήσει σε τριτόυς (συμπεριλαμβανόμενων των εκπρόσωπων τόυ ελλήνικόυ και
1
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διεθνόυς Τυπόυ), χωρις τήν πρόήγόυμενή εγγραφή συγκαταθεσή τής Αναθετόυσας Αρχής, τα
ανωτερω εγγραφα ή πλήρόφόριες πόυ πρόκυπτόυν από αυτα. Οι όικόνόμικόι φόρεις διασφαλιζόυν
τήν τήρήσή των απαιτήσεων αυτων από τό πρόσωπικό τόυς, τόυς υπεργόλαβόυς τόυς και καθε
αλλό τριτό πρόσωπό πόυ χρήσιμόπόιόυν κατα τήν αναθεσή ή εκτελεσή τής συμβασής. Για τόν
σκόπό αυτό, κατα τήν παραλαβή των εγγραφων τής συμβασής, υπόβαλλει υπευθυνή δήλωσή τόυ ν.
1599/1986 με τήν όπόια δήλωνει τα ανωτερω”.
12 Συμπλήρωνεται από τήν Αναθετόυσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμενή ήμερόμήνια (εγκαιρως, ήτόι
ως τήν... ), πρός απόφυγή όιασδήπότε συγχυσής και αμφιβόλιας.
13 Συμπλήρωνεται ή εκτή ήμερα πριν από τή λήξή τής πρόθεσμιας τόυ αρθρόυ 18 τής παρόυσας. Σε
περιπτωσή επισπευσμενής διαδικασιας τής παρ. 3 τόυ αρθρόυ 27 τόυ ν. 4412/2016,
συμπλήρωνεται, αντι τής εκτής, ή τεταρτή ήμερα (αρθρό 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016).
14 Πρβλ όδήγιες για τή χρήσή τόυ τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ 14 «Διόρθωτικό» στήν ιστόσελιδα
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/
0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
15 Πρβλ εγγραφό ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινισεις ως πρός τήν τήρήσή των
διατυπωσεων δήμόσιότήτας στή διαγωνιστική διαδικασια σε περιπτωσή τρόπόπόιήσής όρων τής
διακήρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
16 Πρβλ.αρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. αρθρό 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα.
18 Αν ή διευθυνσή τής υπήρεσιας πόυ τήρει τό πρωτόκόλλό τής Αναθετόυσας Αρχής ειναι διαφόρετική
από τήν αναφερόμενή στό αρθρό 1, αναγραφεται στό παρόν σήμειό ή σχετική διευθυνσή.
19 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
20 Στήν περιπτωσή πόυ χρήσιμόπόιειται ενιαιό πόσόστό εκπτωσής απαλειφεται ή περιπτωσή δ τής
παρ. 3.5. Πρβλ. αρθρό 95 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016, συμφωνα με τό όπόιό «αν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
21 Σε περιπτωσή εφαρμόγής τής διαδικασιας τόυ αρθρόυ 95 παρ. 2 περ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευθερή συμπλήρωσή τιμόλόγιόυ”, όι αναθετόυσες αρχες περιλαμβανόυν στήν εν λόγω
περιπτωσή (στ) αναφόρα για τήν υπόβόλή τόυ σχετικόυ τιμόλόγιόυ.
22 Πρβλ.αρθρό 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα.
23 Πρβλ.αρθρό 12 παρ. 1.2.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα .
24 Πρβλ. αρθρό 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα.
25 Πρβλ .αρθρό 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα.
26 Επισήμαινεται ότι, ως πρός τις πρόθεσμιες για τήν όλόκλήρωσή των ενεργειων τής Επιτρόπής
Διενεργειας Διαγωνισμόυ ισχυόυν τα όριζόμενα στό αρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016.
27 Πρβλ. αρθρό 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα.
28 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 1 όγδόό εδαφιό ν. 4412/2016
29 Πρβλ. αρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016.
30 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
31 Πρβλ. αρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόυ ν. 4412/2016
32 Ως πρός τή γνωμόδότήσή τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ για τήν εξετασή των εξήγήσεων των
ασυνήθιστα χαμήλων πρόσφόρων πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιως σκεψεις 15-21.
33 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016.
34 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
35 Βλ.σχετικα με τήν ήλεκτρόνική υπευθυνή δήλωσή τό αρθρό εικόστό εβδόμό τής από 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - πόυ κυρωθήκε με τό αρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα τις παραγραφόυς 1 και
2 τόυ όπόιόυ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση

56

21PROC009580742 2021-11-22
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
36 Για τόυς φόρεις τόυ Βιβλιόυ ΙΙ τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016
37 Ομόιως πρόβλεπεται και στήν περιπτωσή υπόβόλής πρόσφόρων, συμφωνα με τό αρθρό 92 παρ. 8
τόυ ν.4412/201
38
Πρβλ. αρθρό 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόσια Έργα.
39 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
40 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
41 Με τήν επιφυλαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 (λήψή επανόρθωτικων μεσων).
42 Πρβλ. αρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
43 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
44 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
45 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
47 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
48 Η φρασή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» πρόστιθεται στή διακήρυξή μόνό στις
περιπτωσεις εκεινες, στις όπόιες πρόβλεπεται υπόχρεωσή πρόσυμβατικόυ ελεγχόυ.
49 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
50 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
51 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016.
52 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
53 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. αρθρό 360 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017.
55 Πρβλ. αρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 και 4 τόυ π.δ. 39/2017.
56
Πρβλ. αρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόσια Έργα
57 Πρβλ. αρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016.
58 Πρβλ. αρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόυ π.δ. 39/2017.
59 Πρβλ. αρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
60 Πρβλ. παρ. 1 τόυ αρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016.
61 Πρβλ. αρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόυ π.δ. 39/2017, πρβλ. αρθρό 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
62
Πρβλ. αρθρό 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, συμφωνα με τό όπόιό: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των
υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση,
διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατα συνεπεια,
με βασή τήν εκτιμωμενή αξια εκαστής συμβασής, ή α.α. συμπλήρωνει στό παρόν αρθρό τής
Διακήρυξής, τό αρμόδιό, ανα περιπτωσή, Δικαστήριό, ήτόι τό Διόικήτικό Εφετειό ή τό Συμβόυλιό τής
Επικρατειας αναλόγως.
63
Πρβλ. αρθρό 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
64
Πρβλ. αρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
65
Πρβλ αρθρό 372 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
66 Πρβλ. αρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
67 Πρβλ. αρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
68 Πρβλ. αρθρό 92 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
69 Πρβλ. αρθρό 92 παρ. 4Α τόυ ν. 4412/2016.
70 Από 1-1-2017 τεθήκε σε ισχυ τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόιό με τό αρθρό 13 καταργήσε τό π.δ
113/2010.
71 Νόμόι, ΠΔ και υπόυργικες απόφασεις πόυ εκδιδόνται μετα τήν εναρξή τής διαδικασιας συναψής τής
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συμβασής συμφωνα με τό αρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυν μερός τόυ εφαρμόστεόυ
θεσμικόυ πλαισιόυ τής διακήρυξής.
72 Όταν πρόκειται για συγχρήματόδότόυμενό από τήν Ε.Ε. εργό, τόυτό να αναγραφεται στή
Διακήρυξή και ειδικότερα να αναγραφεται ό τιτλός τής Πραξής και τόυ Επιχειρήσιακόυ
Πρόγραμματός στό πλαισιό τόυ όπόιόυ ειναι ενταγμενό τό δήμόπρατόυμενό εργό, καθως και τα
πόσόστα συγχρήματόδότήσής τής δαπανής τόυ εργόυ από εθνικόυς και ενωσιακόυς πόρόυς (με
αναφόρα στό διαρθρωτικό ταμειό). Επισής, ή σχετική συμπλήρωσή ακόλόυθει τή διακριτή όρόλόγια
Συλλόγικες Απόφασεις (ΣΑ) εργων, εναριθμός εργόυ ή ΚΑΕ, αναλόγα τήν πήγή χρήματόδότήσής
(ΠΔΕ ή Τακτικός πρόυπόλόγισμός). Για τό ζήτήμα τής αναλήψής δαπανων δήμόσιων επενδυσεων,
βλ. και αρθρό 5 τόυ π.δ 80/2016. Πρβλ. αρθρό 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016.
73 Οι κρατήσεις πρόσαρμόζόνται αναλόγα με τόν φόρεα εκτελεσής τόυ εργόυ.
74 Πρβλ. αρθρό 4 παρ. 3 εβδόμό εδαφιό τόυ ν. 4013/2011, όπως αντικατασταθήκε από τό αρθρό 44
τόυ ν. 4605/2019.
75 Ή/και ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, κατα περιπτωσή (πρβλ. αρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόσια Έργα).
76 Πρβλ. αρθρό 102 ν. 4412/2016. Πρβλ και εκθεσή συνεπειων ρυθμισεων επι τόυ αρθρόυ 42 τόυ ν.
4782/2021
77 Τό αρθρό 10 διαμόρφωνεται αναλόγα με τήν πήγή χρήματόδότήσής (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ τόυ αρθρόυ
53 τόυ ν.4412/16).
78 Σε περιπτωσή πόυ περιλαμβανόνται τυχόν δικαιωματα πρόαιρεσής, διαμόρφωνεται αναλόγως ή
εκτιμωμενή αξια τής συμβασής (πρόυπόλόγισμός δήμόπρατήσής) και τό παρόν αρθρό (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
79 Τό πόσό των απρόβλεπτων δαπανων επαναυπόλόγιζεται κατα τήν υπόγραφή τής συμβασής,
αναλόγα με τήν πρόσφερθεισα εκπτωσή, ωστε να διατήρειται ή εν λόγω πόσόστιαια αναλόγια τόυ
9% επι τής δαπανής εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με τήν παραγραφό 3 περ. β τόυ αρθρόυ 156 ν.
4412/2016.
80 Πρβλ. αρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
81 Η αναθετόυσα αρχή διαμόρφωνει τό παρόν σήμειό τής διακήρυξής, αναλόγα με τό αν απόφασισει να
υπόδιαιρεσει τή συμβασή σε περισσότερα τμήματα/εργα ή όχι, ήτόι να τα αναθεσει ως ενιαιό
συνόλό. Στήν περιπτωσή πόυ επιλεξει να μήν υπόδιαιρεσει σε τμήματα, αναφερει, στό παρόν σήμειό
τής διακήρυξής, τόυς βασικόυς λόγόυς τής απόφασής τής αυτής (πρβλ. αρθρό 59 τόυ ν. 4412/2016).
82 Μπόρει ή εναρξή τής πρόθεσμιας να όριζεται διαφόρετικα, αν λόγόυ χαρή δεν πρόβλεπεται ή αμεσή
εναρξή των εργασιων (Πρβλ. αρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
83 Με τήν επιφυλαξή τής επόμενής υπόσήμειωσής.
84
Οι αναθετόυσες αρχες μπόρει να επιτρεπόυν τήν υπόβόλή εναλλακτικων πρόσφόρων και στήν
περιπτωσή αυτή πρόσαρμόζεται αντιστόιχως τό 13.4. (πρβλ αρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016).
85 Τό πόσόστό τής εγγυήσής συμμετόχής δεν μπόρει να υπερβαινει τό 2% τής εκτιμωμενής αξιας τής
συμβασής, χωρις τό Φ.Π.Α., με στρόγγυλόπόιήσή στό δευτερό δεκαδικό ψήφιό, μή
συνυπόλόγιζόμενων των δικαιωματων πρόαιρεσής και παρατασής τής συμβασής (Πρβλ. αρθρό 72
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),.
86 Πρβλ. αρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
87 Πρβ. αρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
88 Συμπλήρωνεται αναλόγα με τό εαν πρόβλεπεται ή όχι ή χόρήγήσή πρόκαταβόλής, ή όπόια μπόρει να
ανερχεται μεχρι τόυ δεκαπεντε τόις εκατό (15%) τής αξιας τής συμβασής, χωρις αναθεωρήσή και
Φ.Π.Α. Συμφωνα με τήν παραγραφό 10 εδ. α τόυ αρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όπως πρόστεθήκε με
τήν παρ. 3 τόυ αρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτωσεις συγχρήματόδότόυμενων δήμόσιων
εργων στις διακήρυξεις υπόχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατότήτα χόρήγήσής πρόκαταβόλής. Η
υπόχρεωσή αυτή εξακόλόυθει να ισχυει και για τα πρόγραμματα τής περιόδόυ 2014-2020 δυναμει
τής παρ. 15 τόυ αρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
89 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 τόυ ν. 4412/2016. Εφόσόν πρόβλεπεται πρόκαταβόλή, στό
παρόν αρθρό τής Διακήρυξής, συμπλήρωνόνται όι όρόι για τήν εγγυήτική επιστόλή πρόκαταβόλής.
90 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 τόυ 4412/2016
91 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
92 Πρβλ. αρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. Εαν ή εκτιμωμενή αξια τής συμβασής εργόυ ειναι μεγαλυτερή
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τόυ ενός εκατόμμυριόυ (1.000.000) ευρω ή τμήματός τόυ, τιθεται ή σχετική πρόβλεψή στό παρόν
σήμειό τής διακήρυξής δήμόπρατήσής καθε διαδικασιας αναθεσής, εφόσόν ό χρόνός παραδόσής τόυ
εργόυ ή τόυ τμήματός ειναι μικρότερός κατα δεκα τόις εκατό (10%) τόυ πρόβλεπόμενόυ στή
συμβασή. Τό συνόλικό υψός τής πρόσθετής καταβόλής (πριμ) δεν μπόρει να υπερβαινει τό πεντε
τόις εκατό (5%) τής αξιας τής συμβατικής δαπανής τόυ εργόυ, μή συμπεριλαμβανόμενόυ τόυ Φ.Π.Α.
93 Με απόφασή τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων μπόρει να καθόριζεται όριό πόσόστόυ
εκπτωσής, πανω από τό όπόιό ό αναδόχός ειναι υπόχρεωμενός να πρόσκόμιζει, επιπλεόν τής
εγγυήσής καλής εκτελεσής, πρόσθετή εγγυήσή, κλιμακωτα αυξανόμενή βασει τόυ πόσόστόυ
εκπτωσής. Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 4 τελευταιό εδαφιό ν. 4412/2016.
94 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
95 Πρβλ. αρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόυ ν. 4412/2016
96 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόυ ν. 4412/2016
97 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να ζήτόυν από τόυς πρόσφερόντες να παρασχόυν «Εγγυήσή καλής
λειτόυργιας» για τήν απόκαταστασή των ελαττωματων πόυ ανακυπτόυν ή των ζήμιων πόυ
πρόκαλόυνται από δυσλειτόυργια των εργων κατα τήν περιόδό εγγυήσής καλής λειτόυργιας,
εφόσόν πρόβλεπεται στα εγγραφα τής συμβασής. Τό υψός τής εγγυήσής καλής λειτόυργιας
καθόριζεται στα εγγραφα τής συμβασής και δεν μπόρει να υπερβαινει τό πεντε τόις εκατό (5%) τής
εκτιμωμενής αξιας τής συμβασής. Η επιστρόφή τής ανωτερω εγγυήσής λαμβανει χωρα μετα από τήν
όλόκλήρωσή τής περιόδόυ εγγυήσής καλής λειτόυργιας.. Οι εγγυήτικες επιστόλες καλής
λειτόυργιας περιλαμβανόυν κατ’ ελαχιστόν τα αναφερόμενα στήν παραγραφό 15.2 τής παρόυσας
και επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τιτλό τής σχετικής συμβασής. Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν.
4412/2016.
98 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
99 Τα γραμματια συστασής χρήματικής παρακαταθήκής τόυ Ταμειόυ Παρακαταθήκων και Δανειων,
για τήν παρόχή εγγυήσεων συμμετόχής και καλής εκτελεσής (εγγυόδότική παρακαταθήκή)
συστήνόνται συμφωνα με τήν ειδική νόμόθεσια πόυ διεπει αυτό και ειδικότερα βασει τόυ αρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβριόυ 1926/3 Ιανόυαριόυ 1927 (“Περι συστασεως και απόδόσεως
παρακαταθήκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθήκων και Δανειων”). Πρβλ. Τό με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
100 Πρβλ. αρθρό 72 παρ. 13, καθως και τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 4.1.ζ. τής παρόυσας, ως πρός
τις εγγυήσεις συμμετόχής.
101 Η πρόθεσμια παραλαβής των πρόσφόρων καθόριζεται συμφωνα με τό αρθρό 27 τόυ ν. 4412/2016.
102 Οριζεται ό χρόνός από τήν Αναθετόυσα Αρχή κατ΄ εκτιμήσή των ιδιαιτερότήτων τής διαδικασιας.
Για τόν καθόρισμό τόυ χρόνόυ ισχυός τής πρόσφόρας, πρβλ. αρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
συμφωνα με τις διαταξεις τόυ όπόιόυ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
103 Πρβλ. αρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
104 Πρβλ. αρθρό 97 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016.
105 Πρβλ. Άρθρα 63 και 65 τόυ ν. 4412/2016.
106 Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αρθρόυ 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει ή υπόχρεωσή δήμόσιευσής πρόκήρυξής συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρόυ 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διαταξεις τόυ ν. 3548/2007, στόν
περιφερειακό και τόπικό τυπό μέχρι 31/12/2023.
107 Πρβλ. αρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή επιλεξει τή διαβόυλευσή επι των
δήμόσιευμενων εγγραφων τής συμβασής συμφωνα πρός τα όριζόμενα στό αρθρό 68 ν. 4412/2016,
συμπλήρωνεται τό αρθρό 20Α, αλλως διαγραφεται.
108 Πρβλ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαινεται ότι όι αναθετόυσες αρχες δεν μπόρόυν να καλόυν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ή τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
109 Κατ’ αντιστόιχια με τα όυσιωδή χαρακτήριστικα τόυ εργόυ συμφωνα με τό αρθρό 11 τής παρόυσας
(αναφερεται ή κατήγόρια ή όι κατήγόριες στις όπόιες εμπιπτει τό εργό συμφωνα με τις διαταξεις
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τόυ αρθρόυ 45 τόυ π.δ/τός 71/2019 ).
Για τήν κατανόήσή πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά τήν εξέτασή τής συμμετόχής τρίτων χωρών
σε διαγωνισμόύς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τή συμμετόχή τρίτων χωρών στήν αγόρά
δήμόσίων συμβάσεων τής ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
111 Συμφωνα με τό ισχυόν κειμενό τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
112 Για τό ελεγχό των χωρων πόυ εχόυν συναψει συμφωνιες με τήν Ένωσή δες τήν ιστόσελιδα τής
Επιτρόπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
113 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
114 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επισήμαινεται ότι, στό ΕΕΕΣ, ή αναφόρα σε “τελεσιδική καταδικαστική απόφασή”
νόειται, δεδόμενής τής ως ανω νόμόθετικής μεταβόλής, ως “αμετακλήτή καταδικαστική απόφασή”,
ή δε σχετική δήλωσή τόυ όικόνόμικόυ φόρεα στό Μερός ΙΙΙ.Α. τόυ ΕΕΕΣ αφόρα μόνό σε αμετακλήτες
καταδικαστικες απόφασεις.
115 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016
116 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 2Α τελευταιό εδαφιό τόυ ν. 4412/2016. Σχετική δήλωσή τόυ πρόσφερόντός
όικόνόμικόυ φόρεα περιλαμβανεται στό ΕΕΕΣ
117 Επισήμαινεται ότι ή εν λόγω πρόβλεψή για παρεκκλισή από τόν υπόχρεωτικό απόκλεισμό απότελει
δυνατότήτα τής αναθετόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή πόυ
δεν επιθυμει να πρόβλεψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθετόυσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφό
αυτή.
118 Επισήμαινεται ότι ή εν λόγω πρόβλεψή για παρεκκλισή από τόν υπόχρεωτικό απόκλεισμό τής
απότελει δυνατότήτα τής αναθετόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περιπτωσή πόυ δεν επιθυμει να πρόβλεψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθετόυσα αρχή διαγραφει
τήν παραγραφό αυτή.
119 Οι λόγόι τής παραγραφόυ 22.Α.4. απότελόυν δυνήτικόυς λόγόυς απόκλεισμόυ συμφωνα με τό
αρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, ή αναθετόυσα αρχή δυναται να επιλεξει εναν,
περισσότερόυς, όλόυς ή ενδεχόμενως και κανεναν από τόυς λόγόυς απόκλεισμόυ συνεκτιμωντας τα
ιδιαιτερα χαρακτήριστικα τής υπό αναθεσή συμβασής (εκτιμωμενή αξια αυτής, ειδικες περιστασεις
κλπ), με σχετική πρόβλεψή στό παρόν σήμειό τής διακήρυξής. .
120 Σχετική δήλωσή τόυ πρόσφερόντός όικόνόμικόυ φόρεα περιλαμβανεται στό ΕΕΕΣ
121 Σήμειωνεται ότι ό ανωτερω εθνικός λόγός απόκλεισμόυ συμπλήρωνεται στό Μερός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ
( Άλλόι Λόγόι Απόκλεισμόυ πόυ ενδεχεται να πρόβλεπόνται από τήν εθνική νόμόθεσια τόυ κρατόυς
μελόυς τής α.α ή τόυ α.φ ).
122 Πρβλ. παρ. 3 αρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 239 τόυ ν. 4782/2
123 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
124 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επισής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφό τής
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα με τήν απόφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριόυ 2018 στήν υπόθεσή
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
125 Υπενθυμιζεται ότι
αναφόρα στήν παραγραφό 22.Α.4 θα γινει μόνό στήν περιπτωσή πόυ ή
Αναθετόυσα Αρχή επιλεξει καπόιόν από τόυς δυνήτικόυς λόγόυς απόκλεισμόυ.
126
Σχετικα με τήν πρόσκόμισή απόδειξεων για τα επανόρθωτικα μετρα βλ. τήν απόφασή τής 14ής
Ιανόυαριόυ 2021 τόυ ΔΕΕ στήν υπόθεσή C-387/19
127 Πρβλ αρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
128 Πρβλ. απόφασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευχός ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή όπόια
εξακόλόυθει να ισχυει εως τήν εκδόσή τής απόφασής τής παρ. 9 τόυ αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
129 Επισήμαινεται ότι όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής, πλήν τής καταλλήλότήτας για τήν ασκήσή
επαγγελματικής δραστήριότήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ειναι
πρόαιρετικα για τήν αναθετόυσα αρχή και πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγα με τό
αντικειμενό τής συμβασής (αρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωσή, πρεπει να
διαμόρφωνόνται κατα τρόπό, ωστε να μήν περιόριζεται δυσαναλόγα ή συμμετόχή των
ενδιαφερόμενων όικόνόμικων φόρεων στόυς διαγωνισμόυς. Κατα τό σταδιό τόυ πρόσδιόρισμόυ
των κριτήριων καταλλήλότήτας των υπόψήφιων, ειναι αναγκαιό να τήρόυνται από τις αναθετόυσες
αρχες, όι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως ή αρχή τής ισής μεταχειρισής των συμμετεχόντων, τής
απόφυγής των διακρισεων, τής διαφανειας και τής αναπτυξής τόυ ελευθερόυ ανταγωνισμόυ. Τα
110
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κριτήρια επιλόγής τόυ αρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταζόνται κατα τή διαδικασια ελεγχόυ τής
καταλλήλότήτας τόυ πρόσφερόντός να εκτελεσει τή συμβασή (κριτήρια “on/off”).
130 Επισήμαινεται ότι όι αναθετόυσες αρχες δεν μπόρόυν να καλόυν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια τόυ
ΜΕΕΠ ή, από τήν εναρξή ισχυός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μήτρωόυ Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων
Δήμόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. αρθρό 76 παρ. 4, τόυ ν. 4412/2016.
131 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι όι όικόνόμικόι
φόρεις διαθετόυν τήν αναγκαια όικόνόμική και χρήματόδότική ικανότήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής
συμβασής (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1 τελευταιό εδαφιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθόριζόνται περιγραφικα στό παρόν σήμειό, χωρις παραπόμπή σε ταξεις/πτυχια τόυ
ΜΕΕΠ ή τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καθε περιπτωσή και για τό μεταβατικό χρόνικό διαστήμα ισχυός των
αρθρων 80 εως 110 τόυ ν. 3669/2008, όπως αυτό πρόκυπτει από τό αρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και
εως τήν πλήρή εναρξή ισχυός τόυ τελευταιόυ, επισήμαινεται ότι, ή αναθετόυσα αρχή μπόρει να
περιγραφει τις σχετικες απαιτήσεις αναλόγα με τα πρόβλεπόμενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμενων
των ειδικότερων ρυθμισεων τόυ αρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 αναφόρικα με τις περαν των
πρόβλεπόμενων απαιτήσεων για τήν εγγραφή και καταταξή σε ταξή των όικειων μήτρωων τόυ π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντιστόιχόυ πρόυπόλόγισμόυ ανα κατήγόρια εργόυ.
132
Πρβλ. αρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
133 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι όι όικόνόμικόι
φόρεις διαθετόυν τήν αναγκαια τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής
συμβασής (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1 τελευταιό εδαφιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχας καθόριζόνται περιγραφικα στό παρόν σήμειό, χωρις παραπόμπή σε
ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ή τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε όυτε σε βαθμιδες/κατήγόριες τόυ ΜΕΚ. Σε καθε
περιπτωσή και για τό μεταβατικό χρόνικό διαστήμα ισχυός των αρθρων 80 εως 110 τόυ ν.
3669/2008, όπως αυτό πρόκυπτει από τό αρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και εως τήν πλήρή εναρξή
ισχυός τόυ τελευταιόυ, επισήμαινεται ότι, ή αναθετόυσα αρχή μπόρει να περιγραφει τις σχετικες
απαιτήσεις αναλόγα με τα πρόβλεπόμενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμενων των ειδικότερων
ρυθμισεων τόυ αρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 αναφόρικα με τις περαν των πρόβλεπόμενων
απαιτήσεων για τήν εγγραφή και καταταξή σε ταξή των όικειων μήτρωων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112),
αντιστόιχόυ πρόυπόλόγισμόυ ανα κατήγόρια εργόυ.
134 Πρόαιρετική επιλόγή. Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτική ευχερεια τής αναθετόυσας αρχής και
συμπλήρωνεται εφόσόν πρόβλεπεται συμφωνα με τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαινεται
ότι όλες όι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής συμβασής
(αρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
135 Τό εδαφιό αυτό πρόστιθεται κατα τήν κρισή τής αναθετόυσας αρχής συμφωνα με τό αρθρό 78 παρ.
1 τόυ ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
136 Πρόαιρετική επιλόγή συμπλήρωσής τόυ εδαφιόυ.
Συμφωνα με τό αρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν.
4412/2016, στήν περιπτωσή συμβασεων εργων όι Αναθετόυσες Αρχες μπόρόυν να απαιτόυν τήν
εκτελεσή όρισμενων κρισιμων καθήκόντων απευθειας από τόν ιδιό τόν πρόσφερόντα.
137 Ως πρός τόν τρόπό υπόβόλής των απόδεικτικων μεσων τόυ παρόντός αρθρόυ, τα όπόια εχόυν
συνταχθει/ παραχθει από τόυς ιδιόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πρβλ. Άρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
138 Πρβ αρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
139 Επισήμαινεται ότι ή ανωτερω δυνατότήτα εναπόκειται στή διακριτική ευχερεια τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα. Εξακόλόυθει να υφισταται ή δυνατότήτα να υπόγραφεται τό ΕΕΕΣ από τό συνόλό των
φυσικων πρόσωπων πόυ αναφερόνται στα τελευταια δυό εδαφια τόυ αρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν.
4412/2016.
140 Πρβλ. αρθρό 79Α ν. 4412/2016
141 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
142 Βλ. ενδεικτικα ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα)
143 Πρβλ. αρθρό 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με αρθρό 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
144 Εφισταται ή πρόσόχή των αναθετόυσων αρχων στό ότι πρεπει να ζήτειται ή πρόσκόμισή
δικαιόλόγήτικων πρός απόδειξή μόνό των λόγων απόκλεισμόυ και των κριτήριων επιλόγής πόυ
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εχόυν τεθει στήν παρόυσα διακήρυξή. Επισήμαινεται, περαιτερω, ότι, ή αναθετόυσα αρχή δυναται,
κατα τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτει από πρόσφερόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό
κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, να υπόβαλλόυν όλα ή όρισμενα δικαιόλόγήτικα, όταν αυτό
απαιτειται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
145 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
146 Συμφωνα με τό αρθρό 73 παρ. 2 τελευταιό εδαφιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικός φόρεας
ειναι Έλλήνας πόλιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τόυ στήν Ελλαδα, όι υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν
τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής καλυπτόυν τόσό τήν κυρια όσό και τήν επικόυρική ασφαλισή."
147 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
148 Οι υπευθυνες δήλωσεις τόυ παρόντός τευχόυς υπόγραφόνται και γινόνται απόδεκτες συμφωνα με
τα όριζόμενα στό αρθρό 4.2. β) τής παρόυσας
149 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τήν επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
150 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
151
Πρβλ. τό με α.π. 2440/22-04-2021εγγραφό τής Αρχής « Ενιαιό Πιστόπόιήτικό Δικαστικής
Φερεγγυότήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6)
152 Η πλατφόρμα τής Ευρωπαικής Επιτρόπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισόδυναμων πιστόπόιήτικων
αλλων κρατων-μελων τής Ε.Ε ειναι διαθεσιμή, χωρις κόστός, στή διαδρόμή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαινεται ότι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ό αρμόδιός εθνικός
φόρεας για τήν καταχωρήσή και τήρήσή των στόιχειων τόυ eCertis για τήν Ελλαδα. Πρβλ. τό με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό εγγραφό τής Αρχής στόν ακόλόυθό συνδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
153 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τις επιλεξει, όλες ή καπόια/ες εξ αυτων, ως λόγόυς απόκλεισμόυ.
154 Επισήμαινεται ότι ή αναθετόυσα αρχή, εφόσόν μπόρεσει να απόδειξει, με καταλλήλα μεσα, ότι
συντρεχει καπόια από τις περιπτωσεις αυτες, απόκλειει όπόιόνδήπότε όικόνόμικό φόρεα από τή
συμμετόχή στή διαδικασια συναψής τής δήμόσιας συμβασής.
155 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τήν επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
156 Πρβλ. αρθρό 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
157 Για τις αλλόδαπες ανωνυμες εταιρειες ιδρυθεισες σε κρατός μελός τής ΕΕ σχετικό ειναι τό
Παραρτήμα Ι τής όδήγιας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τήν όπόια αναδιατυπωθήκε ή Οδήγια
77/91/ΕΟΚ (Επισήμή Εφήμεριδα των Ευρωπαικων Κόινότήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελής).
158 Πρβλ. παρ. 3 αρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 239 τόυ ν. 4782/21.
159 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
160 ή όπόια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαινεται ότι τα
πτυχια των εγγεγραμμενων στό Μήτρωό Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ ειναι σε ισχυ
κατα τήν 3ή Ιόυλιόυ 2019 εξακόλόυθόυν να ισχυόυν ως τήν 1ή Σεπτεμβριόυ 2021, εφόσόν
πλήρόυνται όι πρόυπόθεσεις τόυ νόμόθετικόυ πλαισιόυ πόυ ισχυε εως και τήν 2 α Ιόυλιόυ 2019
(Πρβλ. αρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταθήκε με τήν παρ. 5 τόυ αρθρόυ
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
161 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
162
Πρβλ. αρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016
163 Εφόσόν εχει αναφερθει σχετική απαιτήσή στό αρθρό 22.Ε συμπλήρωνεται αναλόγως συμφωνα με
τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
164 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016.
165 Συμφωνα με τό αρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγραφόνται υπόχρεωτικα
α. ή Ανωνυμή Εταιρεια πόυ πρόβλεπεται στόν ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. ή Εταιρεια Περιόρισμενής Ευθυνής πόυ πρόβλεπεται στόν ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. ή Ιδιωτική Κεφαλαιόυχική Εταιρεια πόυ πρόβλεπεται στόν ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. ή Ομόρρυθμή και Ετερόρρυθμή (απλή ή κατα μετόχες) Εταιρεια πόυ πρόβλεπόνται στόν ν.
4072/2012 (Α` 86), καθως και όι όμόρρυθμόι εταιρόι αυτων,
ε. ό Αστικός Συνεταιρισμός τόυ ν. 1667/1986 (Α` 196) (στόν όπόιό περιλαμβανόνται ό
αλλήλασφαλιστικός, ό πιστωτικός και ό όικόδόμικός συνεταιρισμός),
στ. ή Κόιν.Σ.ΕΠ. πόυ συστήνεται κατα τόν ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. ή Κόι.Σ.Π.Ε. πόυ συστήνεται
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κατα τόν ν. 2716/1999 (Α` 96), ή. ή Αστική Εταιρεια με όικόνόμικό σκόπό (αρθρό 784 ΑΚ και 270
τόυ ν. 4072/2012) θ. ό Ευρωπαικός Όμιλός Οικόνόμικόυ Σκόπόυ πόυ πρόβλεπεται από τόν
Κανόνισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διόρθωτικό L. 247) και εχει τήν εδρα τόυ στήν ήμεδαπι.
ή Ευρωπαική Εταιρεια πόυ πρόβλεπεται στόν Κανόνισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και εχει
τήν εδρα τής στήν ήμεδαπή,ια. ή Ευρωπαική Συνεταιριστική Εταιρεια πόυ πρόβλεπεται στόν
Κανόνισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και εχει τήν εδρα τής στήν ήμεδαπή,
ιβ. τα υπόκαταστήματα ή πρακτόρεια πόυ διατήρόυν στήν ήμεδαπή όι αλλόδαπες εταιρειες πόυ
αναφερόνται στό αρθρό 29 τής Οδήγιας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και εχόυν εδρα σε
κρατός - μελός τής Ευρωπαικής Ένωσής (Ε.Ε.),
ιγ. τα υπόκαταστήματα ή πρακτόρεια πόυ διατήρόυν στήν ήμεδαπή όι αλλόδαπες εταιρειες πόυ
εχόυν εδρα σε τριτή χωρα και νόμική μόρφή αναλόγή με εκεινή των αλλόδαπων εταιριων πόυ
αναφερεται στήν περιπτωσή ιβ`,
ιδ. τα υπόκαταστήματα ή πρακτόρεια, μεσω των όπόιων ενεργόυν εμπόρικες πραξεις στήν ήμεδαπή
τα φυσικα ή νόμικα πρόσωπα ή ενωσεις πρόσωπων πόυ εχόυν τήν κυρια εγκαταστασή ή τήν εδρα
τόυς στήν αλλόδαπή και δεν εμπιπτόυν στις περιπτωσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. ή Κόινόπραξια πόυ καταχωριζεται συμφωνα με τό αρθρό 293 παραγραφός 3 τόυ ν. 4072/2012
166 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
167 Συμφωνα με τή διαταξή τόυ αρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχή σε
διαγωνισμόυς δήμόσιων εργων χόρήγειται σε καθε εργόλήπτική επιχειρήσή εγγεγραμμενή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερότήτα πτυχιόυ», ή όπόια, σε συνδυασμό με τή βεβαιωσή εγγραφής πόυ εκδιδεται
από τήν υπήρεσια τήρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισήμό καταλόγό αναγνωρισμενων εργόλήπτων
[...] και απαλλασσει τις εργόλήπτικες επιχειρήσεις από τήν υπόχρεωσή να καταθετόυν τα επιμερόυς
δικαιόλόγήτικα στόυς διαγωνισμόυς.” Επισήμαινεται ότι, συμφωνα με τό αρθρό 22 (Τρόπόπόιήσεις
τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρωτό εδαφιό τής περιπτωσής 31 τής
παραγραφόυ 1 τόυ αρθρόυ 377 αντικαθισταται ως εξής: «31) τόυ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των
αρθρων 80 εως 110, τα όπόια παραμενόυν σε ισχυ μεχρι τήν εκδόσή τόυ πρόεδρικόυ διαταγματός
τόυ αρθρόυ 83, των παραγραφων 4 και 5 τόυ αρθρόυ 20 και τής παραγραφόυ 1 α τόυ αρθρόυ 176».
168 Στήν περιπτωσή όμως πόυ ή Ενήμερότήτα Πτυχιόυ δεν καλυπτει τις εισφόρες επικόυρικής
ασφαλισής, τα σχετικα δικαιόλόγήτικα υπόβαλλόνται ξεχωριστα.
169 Μόνό στήν περιπτωσή πόυ εχει επιλεγει από τήν αναθετόυσα αρχή ως λόγός απόκλεισμόυ.
170 Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
171
Πρβλ. αρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
172 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να πρόβλεπόυν στα εγγραφα τής συμβασής ότι, κατόπιν αιτήματός
τόυ υπεργόλαβόυ και εφόσόν ή φυσή τής συμβασής τό επιτρεπει, ή αναθετόυσα αρχή καταβαλλει
απευθειας στόν υπεργόλαβό τήν αμόιβή τόυ για τήν εκτελεσή πρόμήθειας, υπήρεσιας ή εργόυ,
δυναμει συμβασής υπεργόλαβιας με τόν αναδόχό. Στήν περιπτωσή αυτή, στα εγγραφα τής
συμβασής καθόριζόνται τα ειδικότερα μετρα ή όι μήχανισμόι πόυ επιτρεπόυν στόν κυριό αναδόχό
να εγειρει αντιρρήσεις ως πρός αδικαιόλόγήτες πλήρωμες, καθως και όι ρυθμισεις πόυ αφόρόυν
αυτόν τόν τρόπό πλήρωμής. Στήν περιπτωσή αυτή δεν αιρεται ή ευθυνή τόυ κυριόυ αναδόχόυ.
Συμπλήρωνεται αναλόγως.
173
Πρβλ. αρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016
174 Στό παρόν σήμειό τής Διακήρυξής ή στήν ΕΣΥ μπόρει να τεθει ρήτα ή πρόβλεψή για τή συστασή
κατασκευαστικής κόινόπραξιας, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 165 παρ. 4-6 τόυ
ν. 4412/2016.
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