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

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Οδόέ ς
: Τζεβελεέ κή & Υπ. Κατώπόέ δή - Διόικήτήέ ριό Λευκαέ δας
Ταχ.Κώδ.
: 31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τήλ.
: 26453 60770
Telefax
: 26453 60765
E-mail
: dte.lefkada@pin.gov.gr
Πλήρόφόριέ ες:
: ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ
1.2
Εργόδόέ τής ήέ Κυέ ριός τόυ Έργόυ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1.3
Φόρεέ ας κατασκευήέ ς τόυ εέ ργόυ: Η Περιφεέ ρεια Ιόνιέών Νήέ σών/Περιφερειακήέ Ενόέ τήτα
Λευκαέ δας/Διευέ θυνσή Τεχνικώέν Έργών
1.4
Πρόιϋσταμεέ νή Αρχήέ : Η Οικόνόμικήέ Επιτρόπήέ τής Περιφεέ ρειας Ιόνιέών Νήέ σών
1.5
Διευθυέ νόυσα ήέ Επιβλεέ πόυσα Υπήρεσιέα : Διευέ θυνσή Τεχνικώέν Έργών Περιφερειακήέ ς
Ενόέ τήτας Λευκαέ δας Περιφεέ ρειας Ιόνιέών Νήέ σών
1.6
Αρμόέ διό Τεχνικόέ Συμβόυέ λιό : Τεχνικόέ Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εφόέ σόν όι ανώτεέ ρώ υπήρεσιέες μεταστεγασθόυέ ν καταέ τή διαέ ρκεια τής διαδικασιέας συέ ναψής ήέ
εκτεέ λεσής τόυ εέ ργόυ, υπόχρεόυέ νται να δήλώέσόυν αέ μεσα τα νεέ α τόυς στόιχειέα στόυς πρόσφεέ ρόντες ήέ
στόν αναέ δόχό.
Εφόέ σόν όι ανώτεέ ρώ υπήρεσιέες ήέ /και τα απόφαινόέ μενα όέ ργανα τόυ Φόρεέ α Κατασκευήέ ς
καταργήθόυέ ν, συγχώνευτόυέ ν ήέ με όπόιόνδήέ πότε τρόέ πό μεταβλήθόυέ ν καταέ τή διαέ ρκεια τής
διαδικασιέας συέ ναψής ήέ εκτεέ λεσής τόυ εέ ργόυ, υπόχρεόυέ νται να δήλώέσόυν αέ μεσα, στόυς
πρόσφεέ ρόντεςv ήέ στόν αναέ δόχό τα στόιχειέα τών υπήρεσιώέν ήέ απόφαινόέ μενών όργαέ νών, τα όπόιέα
καταέ τόν νόέ μό απότελόυέ ν καθόλικόέ διαέ δόχό τών εν λόέ γώ όργαέ νών πόυ υπεισεέ ρχόνται στα
δικαιώέματα και υπόχρεώέσεις τόυς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εέ γγραφα τής συέ μβασής καταέ τήν εέ ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αέ ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόέ ντα ήλεκτρόνικόέ διαγώνισμόέ , ειέναι τα ακόέ λόυθα :
α) ή πρόκήέ ρυξή συέ μβασής όέ πώς δήμόσιευέ θήκε στό ΚΗΜΔΗΣvi,
β) ή παρόυέ σα διακήέ ρυξή,
γ) τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (Τ.Ε.Υ.Δ) vii
δ) τό εέ ντυπό όικόνόμικήέ ς πρόσφόραέ ς, όέ πώς παραέ γεται απόέ τήν ειδικήέ ήλεκτρόνικήέ φόέ ρμα τόυ
υπόσυστήέ ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγισμόέ ς δήμόπραέ τήσής,
στ) τό τιμόλόέ γιό δήμόπραέ τήσής,
ζ) ή ειδικήέ συγγραφήέ υπόχρεώέσεών,
ή) ή τεχνικήέ συγγραφήέ υπόχρεώέσεών
θ) τό τευέ χός συμπλήρώματικώέν τεχνικώέν πρόδιαγραφώέν,
ι) τό υπόέ δειγμα ….viii
ια) τό τευέ χός τεχνικήέ ς περιγραφήέ ς,
ιβ) ή τεχνικήέ μελεέ τή,
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ιγ) τυχόέ ν συμπλήρώματικεέ ς πλήρόφόριέες και διευκρινιέσεις πόυ θα παρασχεθόυέ ν απόέ τήν
αναθεέ τόυσα αρχήέ επιέ όέ λών τών ανώτεέ ρώ
ιδ) ............................ix
2.2 Πρόσφεέ ρεται ελευέ θερή, πλήέ ρής, αέ μεσή και δώρεαέ ν ήλεκτρόνικήέ πρόέ σβασή στα εέ γγραφα τής
συέ μβασής στόν ειδικόέ , δήμόέ σια πρόσβαέ σιμό, χώέρό “ήλεκτρόνικόιέ διαγώνισμόιέ ” τής πυέ λής
www.promitheus.gov.gr, καθώές και στήν ιστόσελιέδα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς (εφόέ σόν διαθεέ τει).
........www.pin.gov.gr...................... x xi
2.3 Εφόέ σόν εέ χόυν ζήτήθειέ εγκαιέρώς, ήέ τόι εέ ώς τήν .26/03/2021..xii ή αναθεέ τόυσα αρχήέ παρεέ χει σε
όέ λόυς τόυς πρόσφεέ ρόντες πόυ συμμετεέ χόυν στή διαδικασιέα συέ ναψής συέ μβασής συμπλήρώματικεέ ς
πλήρόφόριέες σχετικαέ με τα εέ γγραφα τής συέ μβασής, τό αργόέ τερό στις 02/04/2021xiii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι πρόσφόρεέ ς
υπόβαέ λλόνται απόέ τόυς ενδιαφερόμεέ ν όυς ήλεκτρόνικαέ , μεέ σώ τής
διαδικτυακήέ ς πυέ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μεέ χρι τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέ α
και ώέρα πόυ όριέ ζεται στό αέ ρθρό 18 τής παρόυέ σας διακήέ ρυξής, σε ήλεκτρόνικόέ φαέ κελό τόυ
υπόσυστήέ ματός.
Για τή συμμετόχήέ στήν παρόυέ σα διαδικασιέα όι ενδιαφερόέ μενόι όικόνόμικόιέ φόρειές απαιτειέται να
διαθεέ τόυν ψήφιακήέ υπόγραφήέ , χόρήγόυέ μενή απόέ πιστόπόιήμεέ νή αρχήέ παρόχήέ ς ψήφιακήέ ς
υπόγραφήέ ς και να εγγραφόυέ ν στό ήλεκτρόνικόέ συέ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακήέ πυέ λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθώέντας τή διαδικασιέα εγγραφήέ ς τόυ αέ ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εέ ώς 1.4 τής
Κόινήέ ς Υπόυργικήέ ς Απόέ φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η εέ ν ώσή όικόνόμικώέν φόρεέ ών υπόβαέ λλει κόινήέ πρόσφόραέ , ή όπόιέ α υπόχρεώτικαέ υπόγραέ φεται
ψήφιακαέ , ειέ τε απόέ όέ λόυς τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειέ ς πόυ απότελόυέ ν τήν εέ ν ώσή, ειέ τε απόέ
εκπρόέ σώπόέ τόυς, νόμιέ μώς εξόυσιόδότήμεέ ν ό. Στήν πρόσφόραέ , επιέ πόινήέ απόέ ρριψής τής
πρόσφόραέ ς, πρόσδιόριέ ζεται ή εέ κτασή και τό ειέ δός τής συμμετόχήέ ς τόυ καέ θε μεέ λόυς τής εέ ν ώσής,
συμπεριλαμβανόμεέ νής τής κατανόμήέ ς αμόιβήέ ς μεταξυέ
τόυς,
καθώέ ς και ό
εκπρόέ σώπός/συντόνιστήέ ς αυτήέ ς.
3.2 Στόν ήλεκτρόνικόέ φαέ κελό πρόσφόραέ ς περιεέ χόνται:
(α) εέ νας (υπό)φαέ κελός με τήν εέ νδειξή «Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς».
(β) εέ νας (υπό)φαέ κελός με τήν εέ νδειξή «Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ ».
3.3 Απόέ τόν πρόσφεέ ρόντα σήμαιένόνται, με χρήέ σή τόυ σχετικόυέ πεδιέόυ τόυ υπόσυστήέ ματός, καταέ τήν
συέ νταξή τής πρόσφόραέ ς, τα στόιχειέα εκειένα πόυ εέ χόυν εμπιστευτικόέ χαρακτήέ ρα, συέ μφώνα με τα
όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περιέπτώσή αυτήέ , ό πρόσφεέ ρών υπόβαέ λει στόν όικειέό (υπό)φαέ κελό σχετικήέ αιτιόλόέ γήσή με τή
μόρφήέ ψήφιακαέ υπόγεγραμμεέ νόυ αρχειέόυ pdf, αναφεέ ρόντας ρήταέ όέ λες τις σχετικεέ ς διαταέ ξεις νόέ μόυ ήέ
διόικήτικεέ ς πραέ ξεις πόυ επιβαέ λλόυν τήν εμπιστευτικόέ τήτα τής συγκεκριμεέ νής πλήρόφόριέας, ώς
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συνήμμεέ νό τής ήλεκτρόνικήέ ς τόυ πρόσφόραέ ς. Δεν χαρακτήριέζόνται ώς εμπιστευτικεέ ς πλήρόφόριέες
σχετικαέ με τις τιμεέ ς μόναέ δός, τις πρόσφερόέ μενες πόσόέ τήτες και τήν όικόνόμικήέ πρόσφόραέ .
3.4 Στήν περιέπτώσή τής υπόβόλήέ ς στόιχειέών με χρήέ σή μόρφόέ τυπόυ φακεέ λόυ συμπιεσμεέ νών
ήλεκτρόνικώέν αρχειέών (π.χ. ήλεκτρόνικόέ αρχειέό με μόρφήέ ZIP), εκειένα τα όπόιέα επιθυμειέ ό
πρόσφεέ ρών να χαρακτήριέσει ώς εμπιστευτικαέ , συέ μφώνα με τα ανώτεέ ρώ αναφερόέ μενα, θα πρεέ πει να
τα υπόβαέ λλει ώς χώρισταέ ήλεκτρόνικαέ αρχειέα με μόρφήέ Portable Document Format (PDF) ήέ ώς
χώριστόέ ήλεκτρόνικόέ αρχειέό μόρφόέ τυπόυ φακεέ λόυ συμπιεσμεέ νών ήλεκτρόνικώέν αρχειέών πόυ να
περιλαμβαέ νει αυταέ .
3.5 Ο χρήέ στής – όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας υπόβαέ λλει τόυς ανώτεέ ρώ (υπό)φακεέ λόυς μεέ σώ τόυ
υπόσυστήέ ματός, όέ πώς περιγραέ φεται κατώτεέ ρώ:
α) Τα στόιχειέα και δικαιόλόγήτικαέ πόυ περιλαμβαέ νόνται στόν (υπό)φαέ κελό με τήν εέ νδειξή
«Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς» ειέναι τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 24.2 τής παρόυέ σας και υπόβαέ λλόνται
απόέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α ήλεκτρόνικαέ σε μόρφήέ αρχειέόυ Portable Document Format (PDF) και
εφόέ σόν εέ χόυν συνταχθειέ/παραχθειέ απόέ τόν ιέδιό, φεέ ρόυν εγκεκριμεέ νή πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ
υπόγραφήέ ήέ πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ με χρήέ σή εγκεκριμεέ νών πιστόπόιήτικώέν συέ μφώνα
με τήν παρ. 3 τόυ αέ ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντόέ ς τριώέν (3) εργασιέμών ήμερώέν απόέ τήν ήλεκτρόνικήέ υπόβόλήέ τών ώς αέ νώ στόιχειέών και
δικαιόλόγήτικώέν πρόσκόμιέζεται υπόχρεώτικαέ απόέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α στήν αναθεέ τόυσα αρχήέ , σε
εέ ντυπή μόρφήέ και σε σφραγισμεέ νό φαέ κελό, ή πρώτόέ τυπή εγγυήτικήέ επιστόλήέ συμμετόχήέ ς xiv.
Επισήμαιένεται όέ τι ή εν λόέ γώ υπόχρεέ ώσή δεν ισχυέ ει για τις εγγυήέ σεις ήλεκτρόνικήέ ς εέ κδόσής (π.χ.
εγγυήέ σεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι πρόσφεέ ρόντες συνταέ σσόυν τήν όικόνόμικήέ τόυς πρόσφόραέ συμπλήρώένόντας τήν αντιέστόιχή
ειδικήέ ήλεκτρόνικήέ φόέ ρμα τόυ υπόσυστήέ ματός και επισυναέ πτόντας, στόν ήλεκτρόνικόέ χώέρό
«Συνήμμεέ να Ηλεκτρόνικήέ ς Πρόσφόραέ ς» και στόν καταέ περιέπτώσή (υπό)φαέ κελό, όέ λα τα στόιχειέα τής
πρόσφόραέ ς τόυς σε μόρφήέ αρχειέόυ Portable Document Format (PDF).
δ) Οι πρόσφεέ ρόντες δυέ νανται να πρόβαιένόυν, μεέ σώ τών λειτόυργιώέν τόυ υπόσυστήέ ματός, σε
εκτυέ πώσή ελεέ γχόυ όμαλόέ τήτας τών επιμεέ ρόυς πόσόστώέν εέ κπτώσής αναέ όμαέ δα εργασιώέν, στήν
περιέπτώσή εφαρμόγήέ ς τής παρ. 2α τόυ αέ ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.
ε) Στή συνεέ χεια, όι πρόσφεέ ρόντες παραέ γόυν απόέ τό υπόσυέ στήμα τα ήλεκτρόνικαέ αρχειέα
(«εκτυπώέσεις» τών Δικαιόλόγήτικώέν Συμμετόχήέ ς και τής Οικόνόμικήέ ς Πρόσφόραέ ς τόυς σε μόρφήέ
αρχειέόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειέα αυταέ υπόγραέ φόνται απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες
με εγκεκριμεέ νή πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ ήέ πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ με χρήέ σή
εγκεκριμεέ νών πιστόπόιήτικώέν συέ μφώνα με τήν παρ. 3 τόυ αέ ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναέ πτόνται στόυς αντιέστόιχόυς (υπό)φακεέ λόυς τής πρόσφόραέ ς. Καταέ τή συστήμικήέ
υπόβόλήέ τής πρόσφόραέ ς τό υπόσυέ στήμα πραγματόπόιειέ αυτόματόπόιήμεέ νόυς ελεέ γχόυς
επιβεβαιέώσής τής ήλεκτρόνικήέ ς πρόσφόραέ ς σε σχεέ σή με τα παραχθεέ ντα ήλεκτρόνικαέ αρχειέα
(Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς και Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ ) και εφόέ σόν όι εέ λεγχόι αυτόιέ απόβόυέ ν
επιτυχειές ή πρόσφόραέ υπόβαέ λλεται στό υπόσυέ στήμα. Διαφόρετικαέ , ή πρόσφόραέ δεν υπόβαέ λλεται
και τό υπόσυέ στήμα ενήμερώένει τόυς πρόσφεέ ρόντες με σχετικόέ μήέ νυμα σφαέ λματός στή διεπαφήέ τόυ
χρήέ στή τών πρόσφερόέ ντών, πρόκειμεέ νόυ όι τελευταιέόι να πρόβόυέ ν στις σχετικεέ ς ενεέ ργειες
διόέ ρθώσής.
στ) Εφόέ σόν τα δικαιόλόγήτικαέ συμμετόχήέ ς και όι όικόνόμικόιέ όέ ρόι δεν εέ χόυν απότυπώθειέ στό συέ νόλόέ
τόυς στις ειδικεέ ς ήλεκτρόνικεέ ς φόέ ρμες τόυ υπόσυστήέ ματός, όι πρόσφεέ ρόντες επισυναέ πτόυν ψήφιακαέ
υπόγεγραμμεέ να τα σχετικαέ ήλεκτρόνικαέ αρχειέα, συέ μφώνα με τόυς όέ ρόυς τής παρόυέ σας διακήέ ρυξής. xv
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ζ) Απόέ τό υπόσυέ στήμα εκδιέδεται ήλεκτρόνικήέ απόέ δειξή υπόβόλήέ ς πρόσφόραέ ς, ή όπόιέα απόστεέ λλεται
στόν όικόνόμικόέ φόρεέ α με μήέ νυμα ήλεκτρόνικόυέ ταχυδρόμειέόυ.
Στις ώς αέ νώ περιπτώέσεις πόυ με τήν πρόσφόραέ υπόβαέ λλόνται ιδιώτικαέ εέ γγραφα, αυταέ γιένόνται
απόδεκταέ ειέτε καταέ τα πρόβλεπόέ μενα στις διαταέ ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειέτε και σε απλήέ
φώτότυπιέα, εφόέ σόν συνυπόβαέ λλεται υπευέ θυνή δήέ λώσή, στήν όπόιέα βεβαιώένεται ή ακριέβειαέ τόυς και
ή όπόιέα φεέ ρει υπόγραφήέ μεταέ τήν εέ ναρξή ισχυέ ός τής διαδικασιέας συέ ναψής τής συέ μβασής (ήέ τόι μεταέ
τήν ήμερόμήνιέα δήμόσιέευσής τής πρόκήέ ρυξής τής συέ μβασής στό ΚΗΜΔΗΣ) xvi.
3.6 Απόέ συρσή πρόσφόραέ ς
Οι πρόσφεέ ρόντες δυέ νανται να ζήτήέ σόυν τήν απόέ συρσή υπόβλήθειέσας πρόσφόραέ ς, πριν τήν
καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν, με εέ γγραφό αιέτήμα τόυς πρός τήν αναθεέ τόυσα
αρχήέ , σε μόρφήέ ήλεκτρόνικόυέ αρχειέόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φεέ ρει εγκεκριμεέ νή
πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ ήέ πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ με χρήέ σή εγκεκριμεέ νών
πιστόπόιήτικώέν συέ μφώνα με τήν παρ. 3 τόυ αέ ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεέ σώ
τής λειτόυργικόέ τήτας «Επικόινώνιέα» τόυ υπόσυστήέ ματός. Πιστόπόιήμεέ νός χρήέ στής τής αναθεέ τόυσας
αρχήέ ς, μεταέ απόέ σχετικήέ απόέ φασή τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, ή όπόιέα απόδεέ χεται τό σχετικόέ αιέτήμα
τόυ πρόσφεέ ρόντα, πρόβαιένει στήν απόέ ρριψή τής σχετικήέ ς ήλεκτρόνικήέ ς πρόσφόραέ ς στό υπόσυέ στήμα
πριν τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα υπόβόλήέ ς τής πρόσφόραέ ς. Κατόέ πιν, ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας δυέ ναται
να υπόβαέ λει εκ νεέ όυ πρόσφόραέ μεέ σώ τόυ υπόσυστήέ ματός εέ ώς τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα
υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν.
3.7 Οι αλλόδαπόιέ όικόνόμικόιέ φόρειέ ς δεν εέ χόυν τήν υπόχρεέ ώ σή να υπόγραέ φόυν τα
δικαιόλόγήτικαέ τής πρόσφόραέ ς με χρήέ σή πρόήγμεέ νής ήλεκτρόνικήέ ς υπόγραφήέ ς, αλλαέ μπόρειέ να
τα αυθεντικόπόιόυέ ν με όπόιόνδήέ πότε αέ λλόν πρόέ σφόρό τρόέ πό, εφόέ σόν στή χώέρα πρόεέ λευσήέ ς
τόυς δεν ειέ ναι υπόχρεώτικήέ ή χρήέ σή πρόήγμεέ νής ψήφιακήέ ς υπόγραφήέ ς σε διαδικασιέ ες συέ ναψής
δήμόσιέ ών συμβαέ σεών. Στις περιπτώέσεις αυτεέ ς ή πρόσφόραέ συνόδευέ εται με υπευέ θυνή δήέ λώσή,
στήν όπόιέ α δήλώέ νεται όέ τι, στή χώέ ρα πρόεέ λευσής δεν πρόβλεέ πεται ή χρήέ σή πρόήγμεέ νής
ψήφιακήέ ς υπόγραφήέ ς ήέ όέ τι, στή χώέρα πρόεέ λευσής δεν ειέ ν αι υπόχρεώτικήέ ή χρήέ σή πρόήγμεέ νής
ψήφιακήέ ς υπόγραφήέ ς για τή συμμετόχήέ σε διαδικασιέ ες συέ ναψής δήμόσιέ ώ ν συμβαέ σεών. Η
υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ πρόήγόυέ μενόυ εδαφιέ όυ φεέ ρει υπόγραφήέ εέ ώ ς και δεέ κα (10) ήμεέ ρες πριν
τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέ α υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέ ν xvii.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μεταέ τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα υπόβόλήέ ς πρόσφόρώέν, όέ πώς όριέζεται στό αέ ρθρό 18 τής
παρόυέ σας, και πριν τήν ήλεκτρόνικήέ απόσφραέ γισή, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ κόινόπόιειέ στόυς
πρόσφεέ ρόντες τόν σχετικόέ καταέ λόγό συμμετεχόέ ντών, όέ πώς αυτόέ ς παραέ γεται απόέ τό υπόσυέ στήμα.
β) Στή συνεέ χεια, τα μεέ λή τής Επιτρόπήέ ς Διαγώνισμόυέ xviii, καταέ τήν ήμερόμήνιέα και ώέρα πόυ όριέζεται
στό αέ ρθρό 18 τής παρόυέ σας, πρόβαιένόυν σε ήλεκτρόνικήέ απόσφραέ γισή τόυ υπόφακεέ λόυ
«Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς» και τόυ υπόφακεέ λόυ “Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ ”.
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γ) Στόν ήλεκτρόνικόέ χώέρό «Συνήμμεέ να Ηλεκτρόνικόυέ Διαγώνισμόυέ », αναρταέ ται απόέ τήν Επιτρόπήέ
Διαγώνισμόυέ ό σχετικόέ ς καταέ λόγός μειόδόσιέ ας, πρόκειμεέ νόυ να λαέ βόυν γνώέσή όι πρόσφεέ ρόντες.
δ) Ακόλόυέ θώς, ή Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ πρόβαιένει, καταέ σειραέ μειόδόσιέας,σε εέ λεγχό τής όλόέ γραφής
και αριθμήτικήέ ς αναγραφήέ ς τών επιμεέ ρόυς πόσόστώέν εέ κπτώσής και τής όμαλήέ ς μεταξυέ τόυς σχεέ σής,
βαέ σει τής παραγώγήέ ς σχετικόυέ ψήφιακόυέ αρχειέόυ, μεέ σα απόέ τό υπόσυέ στήμα.
Για τήν εφαρμόγήέ τόυ ελεέ γχόυ όμαλόέ τήτας, χρήσιμόπόιειέται απόέ τήν Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ ή μεέ σή
εέ κπτώσή πρόσφόραέ ς (Εμ), συέ μφώνα με τα όριζόέ μενα στα αέ ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.
ε) Όλες όι όικόνόμικεέ ς πρόσφόρεέ ς, μεταέ τις τυχόέ ν αναγκαιέες διόρθώέσεις, καταχώριέζόνται, καταέ τή
σειραέ μειόδόσιέας, στό πρακτικόέ τής επιτρόπήέ ς, τό όπόιέό και υπόγραέ φεται απόέ τα μεέ λή τής.
στ) Στή συνεέ χεια, ή Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ , τήν ιέδια ήμεέ ρα, ελεέ γχει τα δικαιόλόγήτικαέ συμμετόχήέ ς
τόυ αέ ρθρόυ 24.2 τής παρόυέ σας καταέ τή σειραέ τής μειόδόσιέας, αρχιέζόντας απόέ τόν πρώέτό μειόδόέ τή Αν
ή όλόκλήέ ρώσή τόυ ελεέ γχόυ αυτόυέ δεν ειέναι δυνατήέ τήν ιέδια μεέ ρα, λόέ γώ τόυ μεγαέ λόυ αριθμόυέ τών
πρόσφόρώέν ελεέ γχόνται τόυλαέ χιστόν όι δεέ κα (10) πρώέτες καταέ σειραέ μειόδόσιέας. Στήν περιέπτώσή
αυτήέ ή διαδικασιέα συνεχιέζεται τις επόέ μενες εργαέ σιμες ήμεέ ρες xix.
ζ) Η Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ , πριν τήν όλόκλήέ ρώσή τής συέ νταξής τόυ πρακτικόυέ τής, επικόινώνειέ με
τόυς εκδόέ τες πόυ αναγραέ φόνται στις υπόβλήθειέσες εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς, πρόκειμεέ νόυ να
διαπιστώέσει τήν εγκυρόέ τήταέ τόυς. Αν διαπιστώθειέ πλαστόέ τήτα εγγυήτικήέ ς επιστόλήέ ς, ό υπόψήέ φιός
απόκλειέεται απόέ τόν διαγώνισμόέ , υπόβαέ λλεται μήνυτήέ ρια αναφόραέ στόν αρμόέ διό εισαγγελεέ α και
κινειέται διαδικασιέα πειθαρχικήέ ς διέώξής, συέ μφώνα με τις διαταέ ξεις τών αέ ρθρών 82 και επόέ μενα τόυ ν.
3669/2008.
ή) Η περιγραφόέ μενή διαδικασιέα καταχώρειέται στό πρακτικόέ τής Επιτρόπήέ ς Διαγώνισμόυέ ήέ σε
παραέ ρτήμαέ τόυ, πόυ υπόγραέ φεται απόέ τόν Πρόέ εδρό και τα μεέ λή τής.
Η Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ όλόκλήρώένει τή συέ νταξή τόυ σχετικόυέ πρακτικόυέ με τό απότεέ λεσμα τής
διαδικασιέας, με τό όπόιέό εισήγειέται τήν αναέ θεσή τής συέ μβασής στόν μειόδόέ τή (ήέ τή ματαιέώσή τής
διαδικασιέας), και υπόβαέ λλει στήν αναθεέ τόυσα αρχήέ τό σχετικόέ ήλεκτρόνικόέ αρχειέό, ώς “εσώτερικόέ ”,
μεέ σώ τής λειτόυργιέας “επικόινώνιέα” τόυ υπόσυστήέ ματός, πρός εέ γκρισή . xx
θ) Στή συνεέ χεια, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ κόινόπόιειέ τήν απόέ φασή εέ γκρισής τόυ πρακτικόυέ σε όέ λόυς τόυς
πρόσφεέ ρόντες και παρεέ χει πρόέ σβασή στα υπόβλήθεέ ντα στόιχειέα τών λόιπώέν συμμετεχόέ ντών. Καταέ
τής απόέ φασής αυτήέ ς χώρειέ εέ νστασή, καταέ τα όριζόέ μενα στήν παραέ γραφό 4.3 τής παρόυέ σής.
ι) Επισήμαιένεται όέ τι, σε περιέπτώσή πόυ όι πρόσφόρεέ ς εέ χόυν τήν ιέδια ακριβώές τιμήέ (ισόέ τιμες), ή
αναθεέ τόυσα αρχήέ επιλεέ γει τόν (πρόσώρινόέ ) αναέ δόχό με κλήέ ρώσή μεταξυέ τών όικόνόμικώέν φόρεέ ών
πόυ υπεέ βαλαν ισόέ τιμες πρόσφόρεέ ς. Η κλήέ ρώσή γιένεται ενώέπιόν τής Επιτρόπήέ ς Διαγώνισμόυέ και
παρόυσιέα τών όικόνόμικώέν φόρεέ ών πόυ υπεέ βαλαν τις ισόέ τιμες πρόσφόρεέ ς, σε ήμεέ ρα και ώέρα πόυ θα
τόυς γνώστόπόιήθειέ μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας “επικόινώνιέα” τόυ υπόσυστήέ ματός.

4.2

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

α) Μεταέ τήν αξιόλόέ γήσή τών πρόσφόρώέν, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ πρόσκαλειέ, στό πλαιέσιό τής σχετικήέ ς
ήλεκτρόνικήέ ς διαδικασιέας συέ ναψής συέ μβασής και μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής «Επικόινώνιέας»,
τόν πρόσώρινόέ αναέ δόχό να υπόβαέ λει εντόέ ς πρόθεσμιέας 10 ημερών xxi απόέ τήν κόινόπόιέήσή τής
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σχετικήέ ς εέ γγραφής κόινόπόιέήσής σε αυτόέ ν τα πρόβλεπόέ μενα στις κειέμενες διαταέ ξεις δικαιόλόγήτικαέ
πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ και τα απόδεικτικαέ εέ γγραφα νόμιμόπόιέήσής xxii.
β) Τα δικαιόλόγήτικαέ τόυ πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ υπόβαέ λλόνται απόέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α
ήλεκτρόνικαέ , μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής «Επικόινώνιέας» στήν αναθεέ τόυσα αρχήέ .
γ) Αν δεν υπόβλήθόυέ ν τα παραπαέ νώ δικαιόλόγήτικαέ ήέ υπαέ ρχόυν ελλειέψεις σε αυταέ πόυ
υπόβλήέ θήκαν και ό πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός υπόβαέ λλει εντόέ ς τής πρόθεσμιέας τής παραγραέ φόυ (α)
αιέτήμα πρός τήν Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ για τήν παραέ τασή τής πρόθεσμιέας υπόβόλήέ ς, τό όπόιέό
συνόδευέ εται με απόδεικτικαέ εέ γγραφα απόέ τα όπόιέα να απόδεικνυέ εται όέ τι εέ χει αιτήθειέ τή χόρήέ γήσή
τών δικαιόλόγήτικώέν, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ παρατειένει τήν πρόθεσμιέα υπόβόλήέ ς τών δικαιόλόγήτικώέν
για όέ σό χρόέ νό απαιτήθειέ για τή χόρήέ γήσή τών δικαιόλόγήτικώέν απόέ τις αρμόέ διες αρχεέ ς.
Τό παρόέ ν εφαρμόέ ζεται και στις περιπτώέσεις πόυ ή αναθεέ τόυσα αρχήέ τυχόέ ν ζήτήέ σει τήν πρόσκόέ μισή
δικαιόλόγήτικώέν καταέ τή διαδικασιέα αξιόλόέ γήσής τών πρόσφόρώέν και πριν απόέ τό σταέ διό
κατακυέ ρώσής, κατ’ εφαρμόγήέ τής διαέ ταξής τόυ αέ ρθρόυ 79 παραέ γραφός 5 εδαέ φιό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμεέ νών τών αρχώέν τής ιέσής μεταχειέρισής και τής διαφαέ νειας xxiii.
Εντόέ ς τριώέν (3) εργασιέμών ήμερώέν απόέ τήν ήλεκτρόνικήέ υπόβόλήέ τών ώς αέ νώ στόιχειέών και
δικαιόλόγήτικώέν, συέ μφώνα με τα ανώτεέ ρώ υπόέ β) και γ) αναφερόέ μενα, πρόσκόμιέζόνται
υπόχρεώτικαέ απόέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α στήν αναθεέ τόυσα αρχήέ , σε εέ ντυπή μόρφήέ και σε
σφραγισμεέ νό φαέ κελό, τα εέ γγραφα πόυ απαιτειέται να πρόσκόμισθόυέ ν σε πρώτόέ τυπή μόρφήέ ,
συέ μφώνα με τις διαταέ ξεις τόυ αέ ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κώέδικας Διόικήτικήέ ς
Διαδικασιέας'', όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τις διαταέ ξεις τόυ αέ ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.
δ) Αν καταέ τόν εέ λεγχό τών παραπαέ νώ δικαιόλόγήτικώέν διαπιστώθειέ όέ τι:
I) τα στόιχειέα πόυ δήλώέθήκαν με τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ), ειέναι ψευδήέ
ήέ ανακριβήέ ήέ
ii) αν δεν υπόβλήθόυέ ν στό πρόκαθόρισμεέ νό χρόνικόέ διαέ στήμα τα απαιτόυέ μενα πρώτόέ τυπα ήέ
αντιέγραφα, τών παραπαέ νώ δικαιόλόγήτικώέν, ήέ
ii) αν απόέ τα δικαιόλόγήτικαέ πόυ πρόσκόμιέσθήκαν νόμιέμώς και εμπρόθεέ σμώς, δεν απόδεικνυέ όνται όι
όέ ρόι και όι πρόυϋ πόθεέ σεις συμμετόχήέ ς συέ μφώνα με τα αέ ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυέ σας, xxiv
απόρριέ πτεται ή πρόσφόραέ τόυ πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ, καταπιέ πτει υπεέ ρ τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς ή
εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς τόυ και ή κατακυέ ρώσή γιένεται στόν πρόσφεέ ρόντα πόυ υπεέ βαλε τήν αμεέ σώς
επόέ μενή πλεέ όν συμφεέ ρόυσα απόέ όικόνόμικήέ αέ πόψή πρόσφόραέ βαέ σει τής τιμήέ ς τήρόυμεέ νής τής
ανώτεέ ρώ διαδικασιέας.
Σε περιέπτώσή εέ γκαιρής και πρόσήέ κόυσας ενήμεέ ρώσής τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς για μεταβόλεέ ς στις
πρόυϋ πόθεέ σεις τις όπόιέες ό πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός ειέχε δήλώέσει με τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό
Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ) όέ τι πλήρόιέ και όι όπόιέες επήέ λθαν ήέ για τις όπόιέες εέ λαβε γνώέσή ό
πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός μεταέ τήν δήέ λώσή και μεέ χρι τήν ήμεέ ρα τής ειδόπόιέήσής/πρόέ σκλήσής για τήν
πρόσκόέ μισή τών δικαιόλόγήτικώέν κατακυέ ρώσής (όψιγενειές μεταβόλεέ ς), δεν καταπιέπτει υπεέ ρ τής
αναθεέ τόυσας αρχήέ ς ή εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς τόυ, πόυ ειέ χε πρόσκόμισθειέ, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 15 τής
παρόυέ σας.
Αν κανεέ νας απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες δεν υπεέ βαλε αλήθήέ ήέ ακριβήέ δήέ λώσή, ήέ αν κανεέ νας απόέ τόυς
πρόσφεέ ρόντες δεν πρόσκόμιέζει εέ να ήέ περισσόέ τερα απόέ τα απαιτόυέ μενα δικαιόλόγήτικαέ , ήέ αν κανεέ νας
απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες δεν απόδειέξει όέ τι πλήρόιέ τα κριτήέ ρια πόιότικήέ ς επιλόγήέ ς τόυ αέ ρθρόυ 22, ή
διαδικασιέα συέ ναψής τής συέ μβασής ματαιώένεται.
Η διαδικασιέα ελεέ γχόυ τών ώς αέ νώ δικαιόλόγήτικώέν όλόκλήρώένεται με τή συέ νταξή πρακτικόυέ απόέ
τήν Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ , στό όπόιέό αναγραέ φεται ή τυχόέ ν συμπλήέ ρώσή δικαιόλόγήτικώέν καταέ τα
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όριζόέ μενα στήν παραέ γραφό (γ) τόυ παρόέ ντός αέ ρθρόυ xxv. Η Επιτρόπήέ , στή συνεέ χεια, τό κόινόπόιειέ,
μεέ σώ τής «λειτόυργικόέ τήτας τής «Επικόινώνιέας», στήν αναθεέ τόυσα αρχήέ για τή λήέ ψή απόέ φασής.
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ πρόβαιένει, μεταέ τήν εέ γκρισή τόυ ανώτεέ ρώ πρακτικόυέ , στήν κόινόπόιέήσή τής
απόέ φασής κατακυέ ρώσής, μαζιέ με αντιέγραφό όέ λών τών πρακτικώέν, σε καέ θε πρόσφεέ ρόντα πόυ δεν
εέ χει απόκλεισθειέ όριστικαέ ,xxvi εκτόέ ς απόέ τόν πρόσώρινόέ αναέ δόχό, συέ μφώνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις,
μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής «Επικόινώνιέας», και επιπλεέ όν αναρταέ τα Δικαιόλόγήτικαέ τόυ πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ στόν χώέρό «Συνήμμεέ να Ηλεκτρόνικόυέ Διαγώνισμόυέ ».
ε) Η συέ ναψή τής συέ μβασής επεέ ρχεται με τήν κόινόπόιέήσή τής απόέ φασής κατακυέ ρώσής στόν
πρόσώρινόέ αναέ δόχό συέ μφώνα με τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 105 ώς ακόλόυέ θώς :
Μεταέ τήν αέ πρακτή παέ ρόδό τής πρόθεσμιέας αέ σκήσής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς ήέ , σε περιέπτώσή
αέ σκήσήέ τής, όέ ταν παρεέ λθει αέ πρακτή ή πρόθεσμιέα αέ σκήσής αιέτήσής αναστόλήέ ς καταέ τής απόέ φασής
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περιέπτώσή αέ σκήσής αιέτήσής αναστόλήέ ς καταέ τής απόέ φασής τής Α.Ε.Π.Π., όέ ταν
εκδόθειέ απόέ φασή επιέ τής αιέτήσής, με τήν επιφυέ λαξή τής χόρήέ γήσής πρόσώρινήέ ς διαταγήέ ς, συέ μφώνα
με τα όριζόέ μενα στό τελευταιέό εδαέ φιό τής παραγραέ φόυ 4 τόυ αέ ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μεταέ
τήν όλόκλήέ ρώσή τόυ πρόσυμβατικόυέ ελεέ γχόυ απόέ τό Ελεγκτικόέ Συνεέ δριό, εφόέ σόν απαιτειέται,
συέ μφώνα με τα αέ ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός, υπόβαέ λλει, εφόέ σόν
απαιτειέται, υπευέ θυνή δήέ λώσή, μεταέ απόέ σχετικήέ πρόέ σκλήσή τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, μεέ σώ τής
λειτόυργικόέ τήτας τής “Επικόινώνιέας” τόυ υπόσυστήέ ματός. Στήν υπευέ θυνή δήέ λώσή, ή όπόιέα
υπόγραέ φεται καταέ τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 23 τής παρόυέ σας, δήλώένεται όέ τι, δεν εέ χόυν επεέ λθει στό
πρόέ σώπόέ τόυ όψιγενειές μεταβόλεέ ς, καταέ τήν εέ ννόια τόυ αέ ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμεέ νόυ
να διαπιστώθειέ όέ τι δεν εέ χόυν εκλειέψει όι πρόυϋ πόθεέ σεις συμμετόχήέ ς τόυ αέ ρθρόυ 21, όέ τι εξακόλόυθόυέ ν
να πλήρόυέ νται τα κριτήέ ρια επιλόγήέ ς τόυ αέ ρθρόυ 22 και όέ τι δεν συντρεέ χόυν όι λόέ γόι απόκλεισμόυέ τόυ
ιέδιόυ αέ ρθρόυ,. Η υπευέ θυνή δήέ λώσή ελεέ γχεται απόέ τήν Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ , ή όπόιέα συνταέ σσει
πρακτικόέ πόυ συνόδευέ ει τή συέ μβασήxxvii.
Μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής “Επικόινώνιέας” τόυ υπόσυστήέ ματός κόινόπόιειέται ή απόέ φασή
κατακυέ ρώσής στόν πρόσώρινόέ αναέ δόχόxxviii. Με τήν ιέδια απόέ φασή καλειέται ό αναέ δόχός όέ πώς
πρόσεέ λθει σε όρισμεέ νό τόέ πό και χρόέ νό για τήν υπόγραφήέ τόυ συμφώνήτικόυέ , θεέ τόνταέ ς τόυ ή
αναθεέ τόυσα αρχήέ πρόθεσμιέα πόυ δεν μπόρειέ να υπερβαιένει τις ειέκόσι (20) ήμεέ ρες απόέ τήν
κόινόπόιέήσή ειδικήέ ς ήλεκτρόνικήέ ς πρόέ σκλήσής, μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής “Επικόινώνιέας” τόυ
υπόσυστήέ ματός, πρόσκόμιέζόντας, και τήν απαιτόυέ μενή εγγυήτικήέ επιστόλήέ καλήέ ς εκτεέ λεσής. Η εν
λόέ γώ κόινόπόιέήσή επιφεέ ρει τα εέ ννόμα απότελεέ σματα τής απόέ φασής κατακυέ ρώσής, συέ μφώνα με
όριζόέ μενα στήν παρ. 3 τόυ αέ ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.
Εαέ ν ό αναέ δόχός δεν πρόσεέ λθει να υπόγραέ ψει τό συμφώνήτικόέ , μεέ σα στήν πρόθεσμιέα πόυ όριέζεται
στήν ειδικήέ πρόέ κλήσή, κήρυέ σσεται εέ κπτώτός, καταπιέπτει υπεέ ρ τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς ή εγγυέ ήσή
συμμετόχήέ ς τόυ και ακόλόυθειέται ή διαδικασιέα τόυ αέ ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυέ σας για τόν πρόσφεέ ρόντα
πόυ υπεέ βαλε τήν αμεέ σώς επόέ μενή πλεέ όν συμφεέ ρόυσα απόέ όικόνόμικήέ αέ πόψή πρόσφόραέ βαέ σει
τιμήέ ςxxix. Αν κανεέ νας απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες δεν πρόσεέ λθει για τήν υπόγραφήέ τόυ συμφώνήτικόυέ , ή
διαδικασιέα συέ ναψής τής συέ μβασής ματαιώένεται, συέ μφώνα με τήν περιέπτώσή β τής παραγραέ φόυ 1
τόυ αέ ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καέ θε ενδιαφερόέ μενός, ό όπόιέός εέ χει ήέ ειέχε συμφεέ ρόν να τόυ ανατεθειέ ή συγκεκριμεέ νή συέ μβασή και
εέ χει ήέ ειέχε υπόστειέ ήέ ενδεέ χεται να υπόστειέ ζήμιέα απόέ εκτελεστήέ πραέ ξή ήέ παραέ λειψή τής αναθεέ τόυσας
αρχήέ ς καταέ παραέ βασή τής νόμόθεσιέας τής Ευρώπαιϋκήέ ς Ένώσής ήέ τής εσώτερικήέ ς νόμόθεσιέας,
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δικαιόυέ ται να ασκήέ σει πρόδικαστικήέ πρόσφυγήέ ενώέπιόν τής ΑΕΠΠ καταέ τής σχετικήέ ς πραέ ξής ήέ
παραέ λειψής τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, πρόσδιόριέζόντας ειδικώές τις νόμικεέ ς και πραγματικεέ ς αιτιαέ σεις
πόυ δικαιόλόγόυέ ν τό αιέτήμαέ τόυxxx.
Σε περιέπτώσή πρόσφυγήέ ς καταέ πραέ ξής τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, ή πρόθεσμιέα για τήν αέ σκήσή τής
πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς ειέναι:
(α) δεέ κα (10) ήμεέ ρες απόέ τήν κόινόπόιέήσή τής πρόσβαλλόέ μενής πραέ ξής στόν ενδιαφερόέ μενό
όικόνόμικόέ φόρεέ α αν ή πραέ ξή κόινόπόιήέ θήκε με ήλεκτρόνικαέ μεέ σα ήέ τήλεόμόιότυπιέα ήέ
(β) δεκαπεέ ντε (15) ήμεέ ρες απόέ τήν κόινόπόιέήσή τής πρόσβαλλόέ μενής πραέ ξής σε αυτόέ ν αν
χρήσιμόπόιήέ θήκαν αέ λλα μεέ σα επικόινώνιέας, αέ λλώς
γ) δεέ κα (10) ήμεέ ρες απόέ τήν πλήέ ρή, πραγματικήέ ήέ τεκμαιρόέ μενή, γνώέσή τής πραέ ξής πόυ βλαέ πτει τα
συμφεέ ρόντα τόυ ενδιαφερόέ μενόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α.
Σε περιέπτώσή παραέ λειψής, ή πρόθεσμιέα για τήν αέ σκήσή τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς ειέναι
δεκαπεέ ντε (15) ήμεέ ρες απόέ τήν επόμεέ νή τής συντεέ λεσής τής πρόσβαλλόέ μενής παραέ λειψής xxxi.
Η πρόδικαστικήέ πρόσφυγήέ , με βαέ σή και τα όέ σα πρόβλεέ πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατιέ θεται
ήλεκτρόνικαέ βαέ σει τόυ τυπόπόιήμεέ νόυ εντυέ πόυ και μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας «Επικόινώνιέ α»
τόυ υπόσυστήέ ματός πρός τήν Αναθεέ τόυσα Αρχήέ , επιλεέ γόντας καταέ περιέ πτώσή τήν εέ νδειξή
«Πρόδικαστικήέ Πρόσφυγήέ » και επισυναέ πτόντας τό σχετικόέ εέ γγραφό συέ μφώνα με τήν παρ. 3 τόυ
αέ ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για τό παραδεκτόέ τής αέ σκήσής τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς κατατιέθεται παραέ βόλό απόέ τόν
πρόσφευέ γόντα υπεέ ρ τόυ Δήμόσιέόυ, καταέ τα ειδικαέ όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιέ ό επιστρεέ φεται στόν πρόσφευέ γόντα σε περιέπτώσή όλικήέ ς ήέ μερικήέ ς απόδόχήέ ς τής πρόσφυγήέ ς
τόυ ήέ σε περιέπτώσή πόυ πριν τήν εέ κδόσή τής απόέ φασής τής ΑΕΠΠ επιέ τής πρόσφυγήέ ς, ή αναθεέ τόυσα
αρχήέ ανακαλειέ τήν πρόσβαλλόέ μενή πραέ ξή ήέ πρόβαιένει στήν όφειλόέ μενή ενεέ ργεια.
Η πρόθεσμιέ α για τήν αέ σκήσή τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς και ή αέ σκήσήέ τής κώλυέ όυν τή
συέ ναψή τής συέ μβασής επιέ πόινήέ ακυρόέ τήτας, ή όπόιέ α διαπιστώέ νεται με απόέ φασή τής ΑΕΠΠ μεταέ
απόέ αέ σκήσή πρόσφυγήέ ς, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.
Η πρόήγόυέ μενή παραέ γραφός δεν εφαρμόέ ζεται στήν περιέ πτώσή πόυ, καταέ τή διαδικασιέ α
συέ ναψής τής παρόυέ σας συέ μβασής, υπόβλήθειέ μόέ νό μιέ α (1) πρόσφόραέ xxxii .
Καταέ τα λόιπαέ , ή αέ σκήσή τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς δεν κώλυέ ει τήν πρόέ όδό τής διαγώνιστικήέ ς
διαδικασιέας, , εκτόέ ς αν ζήτήθόυέ ν πρόσώριναέ μεέ τρα πρόστασιέας καταέ τό αέ ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ , μεέ σώ τής λειτόυργιέ ας τής «Επικόινώνιέ ας»:
α. Κόινόπόιειέ τήν πρόδικαστικήέ πρόσφυγήέ σε καέ θε ενδιαφερόέ μενό τριέ τό συέ μφώνα με τα
πρόβλεπόέ μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ αέ ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ.
1 τόυ αέ ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Ειδόπόιειέ , παρεέ χει πρόέ σβασή στό συέ νόλό τών στόιχειέ ών τόυ διαγώνισμόυέ και διαβιβαέ ζει στήν
Αρχήέ Εξεέ τασής Πρόδικαστικώέ ν Πρόσφυγώέν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόέ μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
τόυ αέ ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συέ μφώνα και με τήν παρ. 1 τόυ αέ ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ απόφαιένεται αιτιόλόγήμεέ να επιέ τής βασιμόέ τήτας τών πρόβαλλόέ μενών πραγματικώέν και
νόμικώέν ισχυρισμώέν τής πρόσφυγήέ ς και τών ισχυρισμώέν τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς και, σε περιέπτώσή
παρεέ μβασής, τών ισχυρισμώέν τόυ παρεμβαιένόντός και δεέ χεται (εν όέ λώ ήέ εν μεέ ρει) ήέ απόρριέπτει τήν
πρόσφυγήέ με απόέ φασήέ τής, ή όπόιέα εκδιέδεται μεέ σα σε απόκλειστικήέ πρόθεσμιέα ειέκόσι (20) ήμερώέν
απόέ τήν ήμεέ ρα εξεέ τασής τής πρόσφυγήέ ς xxxiii.
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Σε περιέπτώσή συμπλήρώματικήέ ς αιτιόλόγιέας επιέ τής πρόσβαλλόέ μενής πραέ ξής, αυτήέ υπόβαέ λλεται εέ ώς
και δεέ κα (10) ήμεέ ρες πριν τήν συζήέ τήσή τής πρόσφυγήέ ς και κόινόπόιειέται αυθήμερόέ ν στόν
πρόσφευέ γόντα μεέ σώ τής πλατφόέ ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ήέ αν αυτόέ δεν ειέναι εφικτόέ με όπόιόδήέ πότε
πρόέ σφόρό μεέ σό. Υπόμνήέ ματα επιέ τών απόέ ψεών και τής συμπλήρώματικήέ ς αιτιόλόγιέας τής
Αναθεέ τόυσας Αρχήέ ς κατατιέθενται μεέ σώ τής πλατφόέ ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ εέ ώς πεέ ντε (5) ήμεέ ρες πριν απόέ
τή συζήέ τήσή τής πρόσφυγήέ ςxxxiv.
Η αέ σκήσή τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς απότελειέ πρόυϋ πόέ θεσή για τήν αέ σκήσή τών εέ νδικών
βόήθήμαέ τών τής αιέτήσής αναστόλήέ ς και τής αιέτήσής ακυέ ρώσής τόυ αέ ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταέ τών εκτελεστώέν πραέ ξεών ήέ παραλειέψεών τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς.
Όπόιός εέ χει εέ ννόμό συμφεέ ρ όν μπόρειέ να ζήτήέ σει τήν αναστόλήέ τής εκτεέ λεσής τής απόέ φασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυέ ρώσήέ τής ενώέπιόν τόυ αρμόδιέ όυ δικαστήριέ όυ xxxv. Δικαιέ ώμα αέ σκήσής τών ιέ διών
ενδιέ κών βόήθήμαέ τών εέ χει και ή αναθεέ τόυσα αρχήέ , αν ή ΑΕΠΠ καέ νει δεκτήέ τήν πρόδικαστικήέ
πρόσφυγήέ . Με τα εέ νδικα βόήθήέ ματα τής αιέ τήσής αναστόλήέ ς και τής αιέ τήσής ακυέ ρώσής
λόγιέ ζόνται ώς συμπρόσβαλλόέ μενες με τήν απόέ φασή τής ΑΕΠΠ και όέ λες όι συναφειέ ς πρός τήν
ανώτεέ ρώ απόέ φασή πραέ ξεις ήέ παραλειέ ψεις τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, εφόέ σόν εέ χόυν εκδόθειέ ήέ
συντελεστειέ αντιστόιέ χώς εέ ώ ς τή συζήέ τήσή τής αιέ τήσής αναστόλήέ ς ήέ τήν πρώέτή συζήέ τήσή τής
αιέ τήσής ακυέ ρώσής.
Η αέ σκήσή τής αιέτήσής αναστόλήέ ς δεν εξαρταέ ται απόέ τήν πρόήγόυέ μενή αέ σκήσή τής αιέτήσής ακυέ ρώ σής.
Η αιέτήσή αναστόλήέ ς κατατιέθεται στό αρμόέ διό δικαστήέ ριό μεέ σα σε πρόθεσμιέα δεέ κα (10) ήμερώέν απόέ
τήν κόινόπόιέήσή ήέ τήν πλήέ ρή γνώέσήxxxvi τής απόέ φασής επιέ τής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς και συζήτειέται τό αργόέ τερό εντόέ ς τριαέ ντα (30) ήμερώέν απόέ τήν καταέ θεσήέ τής. Για τήν αέ σκήσή τής αιτήέ σεώς
αναστόλήέ ς κατατιέθεται τό πρόβλεπόέ μενό παραέ βόλό, συέ μφώνα με τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η αέ σκήσή αιέτήσής αναστόλήέ ς κώλυέ ει τή συέ ναψή τής συέ μβασής, εκτόέ ς εαέ ν με τήν πρόσώρινήέ διαταγήέ
ό αρμόέ διός δικαστήέ ς απόφανθειέ διαφόρετικαέ .

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαέ με τήν υπόγραφήέ τής συέ μβασής, ισχυέ όυν τα πρόβλεπόέ μενα στήν παρ. 5 αέ ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εέ γγραφα τής συέ μβασής με βαέ σή τα όπόιέ α θα εκτελεσθειέ τό εέ ργό ειέ ν αι τα αναφερόέ μενα
παρακαέ τώ. Σε περιέ πτώσή ασυμφώνιέ ας τών περιεχόμεέ ν ών σε αυταέ όέ ρών, ή σειραέ ισχυέ ός
καθόριέ ζεται ώς κατώτεέ ρώ.
Τό συμφώνήτικόέ .
Η παρόυέ σα Διακήέ ρυξή.
Η Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ .
Τό Τιμόλόέ γιό Δήμόπραέ τήσής
Η Ειδικήέ Συγγραφήέ Υπόχρεώέσεών (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνικήέ Συγγραφήέ Υπόχρεώέ σεών (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεέ ς Πρόδιαγραφεέ ς και τα
Παραρτήέ ματα τόυς,
7. Η Τεχνικήέ Περιγραφήέ (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόέ ς Δήμόπραέ τήσής.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Οι εγκεκριμεέ νες μελεέ τες τόυ εέ ρ γόυ.
10. Τό εγκεκριμεέ ν ό Χρόνόδιαέ γραμμα κατασκευήέ ς τόυ εέ ργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εέ γγραφα τής συέ μβασής συνταέ σσόνται υπόχρεώτικαέ στήν ελλήνικήέ γλώέσσα και
πρόαιρετικαέ και σε αέ λλες γλώέσσες, συνόλικαέ ήέ μερικαέ . Σε περιέπτώσή ασυμφώνιέας μεταξυέ τών
τμήμαέ τών τών εγγραέ φών τής συέ μβασής πόυ εέ χόυν συνταχθειέ σε περισσσόέ τερες γλώέσσες,
επικρατειέ ή ελλήνικήέ εέ κδόσή. Τυχόέ ν ενσταέ σεις υπόβαέ λλόνται στήν ελλήνικήέ γλώέσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρεέ ς και τα περιλαμβανόέ μενα σε αυτεέ ς στόιχειέα, καθώές και τα απόδεικτικαέ εέ γγραφα
συνταέ σσόνται στήν ελλήνικήέ γλώέσσα ήέ συνόδευέ όνται απόέ επιέσήμή μεταέ φρασήέ τόυς στήν
ελλήνικήέ γλώέσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπαέ δήμόέ σια εέ γγραφα και δικαιόλόγήτικαέ εφαρμόέ ζεται ή Συνθήέ κή τής Χαέ γής τής
5.10.1961, πόυ κυρώέθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαέ τα αλλόδαπαέ ιδιώτικαέ εέ γγραφα
συνόδευέ όνται απόέ μεταέ φρασήέ τόυς στήν ελλήνικήέ γλώέσσα επικυρώμεέ νή ειέτε απόέ πρόέ σώπό
αρμόέ διό καταέ τις διαταέ ξεις τής εθνικήέ ς νόμόθεσιέας ειέτε απόέ πρόέ σώπό καταέ νόέ μό αρμόέ διό τής
χώέρας στήν όπόιέα εέ χει συνταχθειέ εέ γγραφόxxxvii. Επιέσής, γιένόνται υπόχρεώτικαέ απόδεκταέ
ευκρινήέ φώτόαντιέγραφα εγγραέ φών πόυ εέ χόυν εκδόθειέ απόέ αλλόδαπεέ ς αρχεέ ς και εέ χόυν
επικυρώθειέ απόέ δικήγόέ ρό, συέ μφώνα με τα πρόβλεπόέ μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ αέ ρθρόυ 11
τόυ ν. 2690/1999 “Κώέδικας Διόικήτικήέ ς Διαδικασιέας”, αντικατασταέ θήκε ώς αέ νώ με τό αέ ρθρό
1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμερώτικαέ και τεχνικαέ φυλλαέ δια και αέ λλα εέ ντυπα-εταιρικαέ ήέ μή – με ειδικόέ τεχνικόέ
περιεχόέ μενό μπόρόυέ ν να υπόβαέ λλόνται σε αέ λλή γλώέσσα, χώριέ ς να συνόδευέ όνται απόέ
μεταέ φρασή στήν ελλήνικήέ

6.5.

Η επικόινώνιέα με τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ , καθώές και μεταξυέ αυτήέ ς και τόυ αναδόέ χόυ, θα
γιένόνται υπόχρεώτικαέ στήν ελλήνικήέ γλώέσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τή δήμόπραέ τήσή τόυ εέ ργόυ, τήν εκτεέ λεσή τής συέ μβασής και τήν κατασκευήέ τόυ,
εφαρμόέ ζόνται όι διαταέ ξεις τών παρακαέ τώ νόμόθετήμαέ τών, όέ πώς ισχυέ όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» xxxviii
- 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. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
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(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxxix
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των 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),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xl
- 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 με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όέ πώς
τρόπόπόιήέ θήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυέ ρώσή τών στόιχειέών τόυ
αναδόέ χόυ με τα στόιχειέα τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινήέ απόέ φασή
τών Υπόυργώέν Αναέ πτυξής και Επικρατειέας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαέ με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, xli, καθώές και ή απόέ φασή τόυ Υφυπόυργόυέ Οικόνόμιέας και Οικόνόμικώέν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
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7.3

Οι διαταέ ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυέ ρώσή Κώέδικα Φόέ ρόυ Πρόστιθεέ μενής Αξιέας».

7.4

Οι σε εκτεέ λεσή τών ανώτεέ ρώ διαταέ ξεών εκδόθειέσες κανόνιστικεέ ς πραέ ξεις xlii, καθώές και λόιπεέ ς
διαταέ ξεις πόυ αναφεέ ρόνται ρήταέ ήέ απόρρεέ όυν απόέ τα όριζόέ μενα στα συμβατικαέ τευέ χή τής
παρόυέ σας καθώές και τό συέ νόλό τών διαταέ ξεών τόυ ασφαλιστικόυέ , εργατικόυέ ,
περιβαλλόντικόυέ και φόρόλόγικόυέ δικαιέόυ και γενικόέ τερα καέ θε διαέ ταξή (Νόέ μός, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνευτικήέ εγκυέ κλιός πόυ διεέ πει τήν αναέ θεσή και εκτεέ λεσή τόυ εέ ργόυ τής παρόυέ σας
συέ μβασής, εέ στώ και αν δεν αναφεέ ρόνται ρήταέ .

7.5

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

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

8.1. Τό εέ ργό χρήματόδότειέται απόέ απόέ τις πιστώέ σεις τόυ εέ ρ γόυ «AI SMART - Adriatic Ionian

Small Port Network» - (παραδότεέ ό D4.3.4) τό όπόιέ ό εέ χει ενταχθειέ πρός χρήματόδόέ τήσή
στό πλαιέ σ ιό τόυ Πρόγραέ μματός Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και
ειδικόέ τερα απόέ τή ΣΑΕ 3226 και τόν εναέ ριθμό 2019ΕΠ32260005 xliii
Τό εέ ργό υπόέ κειται στις κρατήέ σειςxliv πόυ πρόβλεέ πόνται για τα εέ ργα αυταέ ,
περιλαμβανόμεέ νής τής κραέ τήσής υέ ψόυς 0,07 % υπεέ ρ τών λειτόυργικώέ ν αναγκώέν τής
Ενιαιέ ας Ανεξαέ ρτήτής Αρχήέ ς Δήμόσιέ ών Συμβαέ σεών, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011 xlv, τής κραέ τήσής υέ ψόυς 0,06 % υπεέ ρ τών λειτόυργικώέν αναγκώέ ν τής Αρχήέ ς
Εξεέ τασής Πρόδικαστικώέν Πρόσφυγώέ ν, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016, καθώέ ς και τής κραέ τήσής 6% 0, συέ μφώνα με τις διαταέ ξεις τόυ αέ ρθρόυ 53 παρ.
7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόέ φασής τόυ Υπόυργόυέ Υπόδόμώέ ν και Μεταφόρώέν (Β' 2235) και τής κραέ τήσής 2,5‰
υπεέ ρ ΠΟ.ΜΕ.ΤΕ.ΔΥ. συέ μφώνα με τήν παρ.θ’ τής παρ.7 τόυ αέ ρθρόυ 53 τόυ Ν.4412/2016
όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τις διαταέ ξεις τόυ αέ ρθρόυ 14 τόυ Ν.4612/2019 (Α77) και τήν
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ/466 απόέ φασή Υπόυργόυέ Υπόδόμώέν και Μεταφόρώέ ν (Β’2780) καθώέ ς
και της κράτησης σε ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53, παρ. 7 περ.θ΄ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
14 του Ν.4612/2019, ΦΕΚ 77/Α΄/23-05-2019 και της υπ΄αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-072019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ/Β΄ 2780) .

8.2.

Τα γενικαέ εέ ξόδα, όέ φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόέ χόυ και όι επιβαρυέ νσεις απόέ φόέ ρόυς, δασμόυέ ς
κ.λ.π. καθόριέ ζόνται στό αντιέ στόιχό αέ ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυέ νει τόν Κυέ ριό τόυ
Έργόυ.

8.3.

Οι πλήρώμεέ ς θα γιέ ν όνται συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιέ στόιχό
αέ ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρώμήέ τόυ εργόλαβικόυέ τιμήέ ματός θα γιέ νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ xlvi μπόρειέ, καταέ τή διαδικασιέα αξιόλόέ γήσής τών πρόσφόρώέν, να καλεέ σει τόυς
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όικόνόμικόυέ ς φόρειές, μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής ‘’Επικόινώνιέας” τόυ υπόσυστήέ ματός να
συμπλήρώέσόυν ήέ να διευκρινιέσόυν τα εέ γγραφα ήέ δικαιόλόγήτικαέ πόυ εέ χόυν υπόβαέ λει,
συμπεριλαμβανόμεέ νής και τής όικόνόμικήέ ς τόυς πρόσφόραέ ς, μεέ σα σε ευέ λόγή πρόθεσμιέα, ή όπόιέα δεν
μπόρειέ να ειέναι μικρόέ τερή απόέ επταέ (7) ήμεέ ρες απόέ τήν ήμερόμήνιέα κόινόπόιέήσής σε αυτόυέ ς τής
σχετικήέ ς πρόέ σκλήσής, συέ μφώνα με τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στις διαταέ ξεις τών αέ ρθρών 102 και 103
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ αέ ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οπόιαδήέ πότε διευκριένισή ήέ συμπλήέ ρώσή πόυ υπόβαέ λλεται απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες ήέ υπόψήφιέ όυς,
χώριές να εέ χει ζήτήθειέ απόέ τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ xlvii, δεν λαμβαέ νεται υπόέ ψή.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρόυέ σα διαδικασιέα εέ χει εκδόθειέ ή απόέ φασή με αρ.πρώτ όικ106547/44064 τής
Περιφερειαέ ρχή Ιόνιέ ώ ν Νήέ σών με θεέ μ α «Έγκρισή Διαέ θεσής Πιέ σ τώσής και Ορισμόέ ς Υπόλόέ γόυ
Διαχειριστήέ τόυ εέ ρ γόυ ΣΑΕΠ 3226, απόδόχήέ ς και υλόπόιέ ή σής τόυ εέ ρ γόυ «AI SMART, MIS
5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20)» (ΑΔΑ: 9ΒΚΖ7ΛΕ-9ΤΑ), καταχώέρήσή
στό βιβλιέ ό εγκριέσεών και εντόλώέν πλήρώμήέ ς τής Δ.Ο.Υ. ( συμπλήρώένεται και ό αριθμόέ ς τής
απόέ φασής εέ γκρισής τής πόλυετόυέ ς αναέ λήψής σε περιέπτώσή πόυ ή δαπαέ νή εκτειένεται σε περισσόέ τερα
τόυ ενόέ ς όικόνόμικαέ εέ τή, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ). xlviii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιέτλός τόυ εέ ργόυ ειέναι:
«Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Νυδρίου Λευκάδας».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο πρόυϋ πόλόγισμόέ ς δήμόπραέ τήσής τόυ εέ ργόυ ανεέ ρχεται σε xlix 3.070.000,00 Ευρώέ με ΦΠΑ
και αναλυέ εται σε:
Δαπαέ νή Εργασιώέν…1.810.387,12…………
Γενικαέ εέ ξόδα και Όφελός εργόλαέ βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) …325.869,68……………..
Απρόέ βλεπταl (πόσόστόυέ .15%.... επιέ τής δαπαέ νής εργασιώέν και τόυ κόνδυλιέόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) …
320.438,52, πόυ αναλώένόνται συέ μφώνα με τόυς όέ ρόυς τόυ αέ ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016.
....Απόλόγιστικαέ : 15.000,00..................li
Στό ανώτεέ ρώ πόσόέ πρόβλεέ πεται αναθεώέρήσή στις τιμεέ ς πόσόυέ 4.111,13....... συέ μφώνα με
τό αέ ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
ΦΠΑ: 594.193,55€
Ρήέ τρα πρόέ σθετής καταβόλήέ ς (πριμ), συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 δεν
πρόβλεέ πεται.
Η παρόυέ σα συέ μβασή δεν υπόδιαιρειέται σε τμήέ ματα και ανατιέθεται ώς ενιαιέ ό συέ νόλό για
τόυς ακόέ λόυθόυς λόέ γόυς : τό φυσικόέ αντικειέμενό ειέναι ενιαιέό και αδιαιέρετό και τό εέ ργό
πρεέ πει να καταστειέ αέ μεσα λειτόυργικόέ ..lii
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Νυδριέ Λευκαέ δας.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου





Κατασκευήέ καταφυγιέόυ τόυριστικώέν σκαφώέν, τό όπόιέό απότελειέται απόέ τα εξήέ ς
τμήέ ματα:
Πρόσήέ νεμός μώέλός, συνόλικόυέ μήέ κόυς 155 m, απότελόυέ μενό απόέ μόέ νιμό πρόβλήέ τα
(μήέ κόυς 35m) κατασκευασμεέ νό με συστόιχιέες αλλήλότεμνόέ μενών πασσαέ λών και απόέ
πλώτόέ κυματόθραυέ στή σχήέ ματός Γ και συνόλικόυέ μήέ κόυς 60m.
Παραλιακαέ κρήπιδώέματα συνόλικόυέ μήέ κόυς 131,60m, κατασκευασμεέ να με
συστόιχιέες αλλήλότεμνόέ μενών πασσαέ λών
Πόέ ντισή πλώτόυέ πρόβλήέ τα καέ θετα πρός τόν πλώτόέ κυματόθραυέ στή, μήέ κόυς 72 m
για τήν εξυπήρεέ τήσή τών τόυριστικώέν σκαφώέν
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Στή χερσαιέα ζώένή τόυ καταφυγιέόυ πρόβλεέ πεται ή κατασκευήέ κτιριέόυ διόιέκήσής
συνόλικήέ ς επιφαέ νειας 90m2, με τις απαραιέτήτες Η/Μ εγκατασταέ σεις και διέκτυα.
Πρόβλεέ πόνται επιέσής όέ λες όι απαραιέτήτες για τήν όρθήέ λειτόυργιέα τόυ καταφυγιέ όυ Η/Μ
εγκατασταέ σεις και διέκτυα τόυ περιβαέ λλόντός χώέρόυ.
Επισημαίνεται όέ τι, τό φυσικόέ και όικόνόμικόέ αντικειέμενό τών δήμόπρατόυέ μενών εέ ργών δεν πρεέ πει
να μεταβαέ λλεται όυσιώδώές καταέ τή διαέ ρκεια εκτεέ λεσής τής συέ μβασής, καταέ τα όριζόέ μενα στήν παρ.
4 τόυ αέ ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόέ τήτα μεταβόλήέ ς υφιέσταται, μόέ νό υπόέ τις πρόυϋ πόθεέ σεις τών
αέ ρθρών 132liii και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεέ πεται ή χρήέ σή τών «επιέ εέ λασσόν» δαπανώέν με τόυς ακόέ λόυθόυς όέ ρόυς και περιόρισμόυέ ς:


Δεν τρόπόπόιειέται τό «βασικόέ σχεέ διό» τής πρόκήέ ρυξής, όυέ τε όι πρόδιαγραφεέ ς τόυ εέ ργόυ, όέ πώς
περιγραέ φόνται στα συμβατικαέ τευέ χή, όυέ τε καταργειέται όμαέ δα εργασιώέν τής αρχικήέ ς συέ μβασής.



Δεν θιέγεται ή πλήρόέ τήτα, πόιόέ τήτα και λειτόυργικόέ τήτα τόυ εέ ργόυ.



Δεν χρήσιμόπόιειέται για τήν πλήρώμήέ νεέ ών εργασιώέν πόυ δεν υπήέ ρχαν στήν αρχικήέ συέ μβασή.



Δεν υπερβαιένει ή δαπαέ νή αυτήέ , καταέ τόν τελικόέ εγκεκριμεέ νό Ανακεφαλαιώτικόέ Πιένακα Εργασιώέν
τόυ εέ ργόυ, πόσόστόέ ειέκόσι τόις εκατόέ (20%) τής συμβατικήέ ς δαπαέ νής όμαέ δας εργασιώέν τόυ
εέ ργόυ όυέ τε, αθρόιστικαέ , πόσόστόέ δεέ κα τόις εκατόέ (10%) τής δαπαέ νής τής αρχικήέ ς αξιέας
συέ μβασής χώριές Φ.Π.Α., αναθεώέρήσή τιμώέν και απρόέ βλεπτες δαπαέ νες. Στήν αθρόιστικήέ αυτήέ
ανακεφαλαιέώσή λαμβαέ νόνται υπόέ ψή μόέ νό όι μεταφόρεέ ς δαπαέ νής απόέ μιέα όμαέ δα εργασιώέν σε
αέ λλή.
Τα πόσαέ πόυ εξόικόνόμόυέ νται, εφόέ σόν υπερβαιένόυν τα ανώτεέ ρώ όέ ρια (20% ήέ και 10%),
μειώένόυν ισόέ πόσα τή δαπαέ νή τής αξιέας συέ μβασής χώριέ ς Φ.Π.Α., αναθεώρήέ σεις και απρόέ βλεπτες
δαπαέ νες. Για τή χρήέ σή τών «επιέ εέ λασσόν δαπανώέν» απαιτειέται σε καέ θε περιέπτώσή ή συέ μφώνή
γνώέμή τόυ Τεχνικόυέ Συμβόυλιέόυ, υέ στερα απόέ εισήέ γήσή τόυ φόρεέ α υλόπόιέήσής.
Ο πρόυϋ πόλόγισμόέ ς τών εέ ργών στα όπόιέ α εφαρμόέ ζεται ή παραέ γραφός αυτήέ αναλυέ εται σε
Οόμαέ δες εργασιώέν, όι όπόιέες συντιέθενται απόέ εργασιέες πόυ υπαέ γόνται σε ενιαιέ α υπόσυέ νόλα τόυ
τεχνικόυέ αντικειμεέ νόυ τών εέ ργών, εέ χόυν παρόέ μόιό τρόέ πό κατασκευήέ ς και επιδεέ χόνται τό ιέδιό
πόσόστόέ εέ κπτώσής στις τιμεέ ς μόναέ δας τόυς. Με απόέ φασή τόυ Υπόυργόυέ Υπόδόμώέν και
Μεταφόρώέν, ή όπόιέα μεταέ τήν εέ κδόσήέ τής θα εέ χει εφαρμόγήέ σε όέ λα τα ώς αέ νώ εέ ργα,
πρόσδιόριέζόνται όι όμαέ δες εργασιώέν αναέ κατήγόριέα εέ ργών.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικήέ πρόθεσμιέ α εκτεέ λ εσής τόυ εέ ργόυ, όριέ ζεται σε δεκα πέντε (15) μήνες απόέ τήν ήμεέ ρ α
υπόγραφήέ ς τής συέ μβασήςliv.
Οι απόκλειστικεέ ς και ενδεικτικεέ ς τμήματικεέ ς πρόθεσμιέ ες τόυ εέ ργόυ αναφεέ ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλόγήέ τόυ Αναδόέ χόυ, θα γιέ νει συέ μφώνα με τήν «ανόικτήέ διαδικασιέ α» τόυ αέ ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόέ τις πρόυϋ πόθεέ σεις τόυ νόέ μόυ αυτόυέ .

13.2

Η όικόνόμικήέ πρόσφόραέ τών διαγώνιζόμεέ ν ών, θα συνταχθειέ και υπόβλήθειέ συέ μφώνα
με τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .

13.3

Καέ θε πρόσφεέ ρών μπόρειέ να υπόβαέ λει μόέ νό μιέ α πρόσφόραέ .

lv
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13.4

Δεν επιτρεέ πεται ή υπόβόλήέ εναλλακτικώέ ν πρόσφόρώέν. lvi

13.5

Δε γιέ ν όνται δεκτεέ ς πρόσφόρεέ ς για μεέ ρ ός τόυ αντικειμεέ ν όυ τής συέ μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήέ ριό για τήν αναέ θεσή τής συέ μβασής ειέ ναι ή πλεέ όν συμφεέ ρόυσα απόέ όικόνόμικήέ αέ πόψή
πρόσφόραέ μόέ νό βαέ σει τιμήέ ς (χαμήλόέ τερή τιμήέ ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμετόχήέ στόν διαγώνισμόέ απαιτειέ ται ή καταέ θεσή απόέ τόυς συμμετεέ χόντες
όικόνόμικόυέ ς φόρειέ ς, καταέ τόυς όέ ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ αέ ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτικήέ ς επιστόλήέ ς συμμετόχήέ ς, πόυ ανεέ ρχεται στό πόσόέ τών 49.517,00 ευρώέ. lvii
Στήν περιέ π τώσή εέ ν ώσής όικόνόμικώέν φόρεέ ώ ν, ή εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς περιλαμβαέ νει
και τόν όέ ρό όέ τι ή εγγυέ ήσή καλυέ πτει τις υπόχρεώέ σεις όέ λών τών όικόνόμικώέ ν φόρεέ ώ ν
πόυ συμμετεέ χόυν στήν εέ ν ώσή.

15.2

Οι εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς συμμετόχήέ ς περιλαμβαέ νόυν, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαέ χιστόν τα ακόέ λόυθα στόιχειέ α :
α) τήν ήμερόμήνιέ α εέ κ δόσής,
β) τόν εκδόέ τή,
γ) τόν κυέ ριό τόυ εέ ργόυ ήέ τό φόρεέ α κατασκευήέ ς τόυ εέ ργόυ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ / ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ πρός τόν όπόιέ ό απευθυέ νόνται,
δ) τόν αριθμόέ τής εγγυέ ήσής,
ε) τό πόσόέ πόυ καλυέ πτει ή εγγυέ ήσή,
στ) τήν πλήέ ρή επώνυμιέ α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευέ θυνσή τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α υπεέ ρ
τόυ όπόιέ όυ εκδιέ δ εται ή εγγυέ ήσή (στήν περιέ π τώσή εέ ν ώσής αναγραέ φόνται όέ λα τα
παραπαέ νώ για καέ θε μεέ λ ός τής εέ ν ώσής),
ζ) τόυς όέ ρόυς όέ τι: αα) ή εγγυέ ήσή παρεέ χεται ανεέ κκλήτα και ανεπιφυέ λακτα, ό δε
εκδόέ τής παραιτειέ ται τόυ δικαιώέματός τής διαιρεέ σεώς και τής διζήέ σεώς, και ββ) όέ τι σε
περιέ π τώσή καταέ πτώσής αυτήέ ς, τό πόσόέ τής καταέ πτώσής υπόέ κειται στό εκαέ στότε
ισχυέ όν τεέ λ ός χαρτόσήέ μόυ,
ή) τα στόιχειέ α τής διακήέ ρυξής (αριθμόέ ς, εέ τός, τιέ τλός εέ ργόυ ) και τήν καταλήκτικήέ
ήμερόμήνιέ α υπόβόλήέ ς πρόσφόρώέν,
θ) τήν ήμερόμήνιέ α λήέ ξής ήέ τόν χρόέ νό ισχυέ ός τής εγγυέ ήσής,
ι) τήν αναέ λήψή υπόχρεέ ώ σής απόέ τόν εκδόέ τή τής εγγυέ ήσής να καταβαέ λει τό πόσόέ τής
εγγυέ ήσής όλικαέ ήέ μερικαέ εντόέ ς πεέ ντε (5) ήμερώέ ν μεταέ απόέ απλήέ εέ γγραφή ειδόπόιέ ήσή
εκειέ ν όυ πρός τόν όπόιέ ό απευθυέ νεται.
(Στό σήμειέ ό αυτόέ γιέ νεται παραπόμπήέ στα σχετικαέ υπόδειέ γματα, εφόέ σόν υπαέ ρχόυν).

15.3

Η εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς πρεέ πει να ισχυέ ει τόυλαέ χιστόν για τριαέ ντα (30) ήμεέ ρες μεταέ τή
λήέ ξή τόυ χρόέ νόυ ισχυέ ός τής πρόσφόραέ ς τόυ αέ ρθρόυ 19 τής παρόυέ σας, ήέ τόι
μεέ χρι .06/02/2022., αέ λλώς ή πρόσφόραέ απόρριέ π τεται. Η αναθεέ τόυσα αρχήέ μπόρειέ ,
πριν τή λήέ ξή τής πρόσφόραέ ς, να ζήταέ απόέ τόν πρόσφεέ ρόντα να παρατειέ νει, πριν τή
λήέ ξή τόυς, τή διαέ ρκεια ισχυέ ός τής πρόσφόραέ ς και τής εγγυέ ήσής συμμετόχήέ ς.

15.4

Η εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς καταπιέ π τει, υπεέ ρ τόυ κυριέ όυ τόυ εέ ργόυ, μεταέ απόέ γνώέ μή τόυ
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Τεχνικόυέ Συμβόυλιέ όυ αν ό πρόσφεέ ρών απόσυέ ρει τήν πρόσφόραέ τόυ καταέ τή διαέ ρκεια
ισχυέ ός αυτήέ ς και στις περιπτώέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 4.2 τής παρόυέ σας.
Η εέ ν στασή τόυ αναδόέ χόυ καταέ τής απόφαέ σεώς δεν αναστεέ λ λει τήν ειέ σπραξή τόυ
πόσόυέ τής εγγυήέ σεώς.
15.5

Η εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς επιστρεέ φεται στόν αναέ δόχό με τήν πρόσκόέ μισή τής εγγυέ ήσής
καλήέ ς εκτεέ λ εσής.
Η εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς επιστρεέ φεται στόυς λόιπόυέ ς πρόσφεέ ρόντες, συέ μφώνα με τα
ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 lviii.

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

16.1

Πρόβλεέ πεται ή χόρήέ γήσή πρόκαταβόλήέ ς στόν Αναέ δόχό. Η εγγυέ ήσή καλήέ ς εκτεέ λεσής
καλυέ πτει και τήν παρόχήέ ισόέ πόσής πρόκαταβόλήέ ς πρός τόν αναέ δόχό, χώριέ ς να
απαιτειέ ται ή καταέ θεσή εγγυέ ήσής πρόκαταβόλήέ ς. Στήν περιέ πτώσή πόυ με τήν
παρόυέ σα όριέ ζεται μεγαλυέ τερό υέ ψός πρόκαταβόλήέ ς, αυτήέ λαμβαέ νεται με τήν
καταέ θεσή απόέ τόν αναέ δόχό εγγυέ ήσής πρόκαταβόλήέ ς πόυ θα καλυέ πτει τή διαφόραέ
μεταξυέ τόυ πόσόυέ τής εγγυέ ήσής καλήέ ς εκτεέ λεσής και τόυ πόσόυέ τής καταβαλλόέ μενής
πρόκαταβόλήέ ς (παρ. 1 δ αέ ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 ……………. lxi

16.2

Δεν πρόβλεέ πεται ή πλήρώμήέ πριμ στήν παρόυέ σα συέ μβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπόγραφήέ τής συέ μβασής απαιτειέ ται ή παρόχήέ εγγυέ ήσής καλήέ ς εκτεέ λεσής, συέ μφώνα
με τό αέ ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υέ ψός τής όπόιέ ας καθόριέ ζεται σε πόσόστόέ 5% επιέ
τής αξιέ ας τής συέ μβασής, χώριέ ς Φ.Π.Α. και κατατιέ θεται πριν ήέ καταέ τήν υπόγραφήέ τής συέ μβασής.
Η εγγυέ ήσή καλήέ ς εκτεέ λ εσής καταπιέ π τει στήν περιέ π τώσή παραέ βασής τών όέ ρών τής συέ μβασής,
όέ πώς αυτήέ ειδικόέ τερα όριέ ζει.
Σε περιέ πτώσή τρόπόπόιέ ή σής τής συέ μβασής καταέ τό αέ ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόιέ α
συνεπαέ γεται αυέ ξήσή τής συμβατικήέ ς αξιέ ας, ό αναέ δόχός ειέ ναι υπόχρεώμεέ ν ός να καταθεέ σει πριν
τήν τρόπόπόιέ ή σή, συμπλήρώματικήέ εγγυέ ήσή τό υέ ψός τής όπόιέ ας ανεέ ρχεται σε πόσόστόέ 5% επιέ
τόυ πόσόυέ τής αυέ ξήσής χώριέ ς ΦΠΑ.
Η εγγυέ ήσή καλήέ ς εκτεέ λεσής τής συέ μβασής καλυέ πτει συνόλικαέ και χώριέ ς διακριέ σεις τήν
εφαρμόγήέ όέ λών τών όέ ρών τής συέ μβασής και καέ θε απαιέ τήσή τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς ήέ τόυ
κυριέ όυ τόυ εέ ργόυ εέ ναντι τόυ αναδόέ χόυ.
Η εγγυέ ήσή καλήέ ς εκτεέ λ εσής καταπιέ π τει υπεέ ρ τόυ κυριέ όυ τόυ εέ ργόυ, με αιτιόλόγήμεέ νή απόέ φασή
τόυ Πρόιϋ σταμεέ ν όυ τής Διευθυέ νόυσας Υπήρεσιέ ας, ιδιέ ώ ς μεταέ τήν όριστικόπόιέ ήσή τής εέ κπτώσής
τόυ αναδόέ χόυ. Η εέ ν στασή τόυ αναδόέ χόυ καταέ τής απόφαέ σεώς δεν αναστεέ λ λει τήν ειέ σπραξή τόυ
πόσόυέ τής εγγυήέ σεώς.
Οι εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς καλήέ ς εκτεέ λεσής περιλαμβαέ νόυν κατ’ ελαέ χιστόν τα αναφερόέ μενα στήν
παραέ γραφό 15.2 τής παρόυέ σας και επιπρόέ σθετα, τόν αριθμόέ και τόν τιέ τλό τής σχετικήέ ς
συέ μβασής .
17.2 Εγγυέ ήσή καλήέ ς λειτόυργιέ ας
Δεν απαιτείται lxii
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς τών αέ ρθρών 15, 16 και 17 εκδιέδόνται απόέ πιστώτικαέ ήέ
χρήματόδότικαέ ιδρυέ ματα ήέ ασφαλιστικεέ ς επιχειρήέ σεις καταέ τήν εέ ννόια τών περιπτώέσεών β΄ και γ΄
τής παρ. 1 τόυ αέ ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυέ ν νόέ μιμα στα κραέ τή- μεέ λή τής
Ενώσής ήέ τόυ Ευρώπαιϋκόυέ Οικόνόμικόυέ Χώέρόυ ήέ στα κραέ τή-μεέ ρή τής ΣΔΣ και εέ χόυν, συέ μφώνα με τις
ισχυέ όυσες διαταέ ξεις, τό δικαιέώμα αυτόέ . Μπόρόυέ ν, επιέσής, να εκδιέδόνται απόέ τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήέ να παρεέ χόνται με γραμμαέ τιό τόυ Ταμειέόυ Παρακαταθήκώέν και Δανειέών, με παρακαταέ θεσή σε αυτόέ
τόυ αντιέστόιχόυ χρήματικόυέ πόσόυέ . lxiii
Αν συσταθειέ παρακαταθήέ κή με γραμμαέ τιό παρακαταέ θεσής χρεόγραέ φών στό Ταμειέό
Παρακαταθήκώέν και Δανειέών, τα τόκόμεριέδια ήέ μεριέσματα πόυ λήέ γόυν καταέ τή διαέ ρκεια τής
εγγυέ ήσής επιστρεέ φόνται μεταέ τή λήέ ξή τόυς στόν υπεέ ρ όυ ή εγγυέ ήσή όικόνόμικόέ φόρεέ α.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς εκδιέ δ όνται κατ’ επιλόγήέ τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α/ αναδόέ χόυ απόέ
εέ ναν ήέ περισσόέ τερόυς εκδόέ τες τής παραπαέ νώ παραγραέ φόυ, ανεξαρτήέ τώς τόυ υέ ψόυς τών.
Εαέ ν ή εγγυέ ήσή εκδόθειέ απόέ αλλόδαπόέ πιστώτικόέ ιέδρυμα μπόρειέ να συνταχθειέ σε μιέα απόέ τις επιέσήμες
γλώέσσες τής Ευρώπαιϋκήέ ς Ένώσής, αλλαέ θα συνόδευέ εται απαραιέτήτα απόέ μεταέ φρασή στήν ελλήνικήέ
γλώέσσα, συέ μφώνα και με τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 6.3. τής παρόυέ σας.
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ επικόινώνειέ με τόυς φόρειές πόυ φεέ ρόνται να εέ χόυν εκδώέσει τις εγγυήτικεέ ς
επιστόλεέ ς, πρόκειμεέ νόυ να διαπιστώέσει τήν εγκυρόέ τήταέ τόυς lxiv.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών lxv ορίζεται η 6η
Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η
Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ....lxvi
Αν, για λόέ γόυς ανώτεέ ρας βιέας ήέ για τεχνικόυέ ς λόέ γόυς δεν διενεργήθειέ ή απόσφραέ γισή καταέ τήν
όρισθειέσα ήμεέ ρα ήέ αν μεέ χρι τή μεέ ρα αυτήέ δεν εέ χει υπόβλήθειέ καμιέα πρόσφόραέ , ή απόσφραέ γισή και ή
καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα αντιέστόιχα μετατιέθενται σε όπόιαδήέ πότε αέ λλή ήμεέ ρα, με απόέ φασή τής
αναθεέ τόυσας αρχήέ ς. Η απόέ φασή αυτήέ κόινόπόιειέται
στόυς πρόσφεέ ρόντες, μεέ σώ τής
λειτόυργικόέ τήτας “Επικόινώνιέ α”, πεέ ντε (5) τόυλαέ χιστόν εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν τή νεέ α ήμερόμήνιέα,
και αναρταέ ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιέδα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, εφόέ σόν διαθεέ τει, καθώές και
στόν ειδικόέ , δήμόέ σια πρόσβαέ σιμό, χώέρό “ήλεκτρόνικόιέ διαγώνισμόιέ ” τής πυέ λής
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεέ α αυτήέ ήμερόμήνιέα δεν καταστειέ δυνατήέ ή
απόσφραέ γισή τών πρόσφόρώέν ήέ δεν υπόβλήθόυέ ν πρόσφόρεέ ς, μπόρειέ να όρισθειέ και νεέ α ήμερόμήνιέα,
εφαρμόζόμεέ νών καταέ τα λόιπαέ τών διαταέ ξεών τών δυέ ό πρόήγόυέ μενών εδαφιέών.

21

21PROC008249979 2021-03-08

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καέ θε υπόβαλλόέ μενή πρόσφόραέ δεσμευέ ει τόν συμμετεέ χόντα στόν διαγώνισμόέ καταέ τή διαέ ταξή τόυ
αέ ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαέ στήμα εννεέ α (9) μήνώένlxvii, απόέ τήν ήμερόμήνιέα λήέ ξής τής
πρόθεσμιέας υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν.
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ μπόρειέ , πριν τή λήέ ξή τόυ χρόέ νόυ ισχυέ ός τής πρόσφόραέ ς, να ζήταέ απόέ τόυς
πρόσφεέ ρ όντες να παρατειέ ν όυν τή διαέ ρκεια ισχυέ ός τής πρόσφόραέ ς τόυς και τής εγγυέ ήσής
συμμετόχήέ ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η πρόκήέ ρυξή συέ μβασής
21PROC008249552).

lxviii

και ή παρόυέ σα Διακήέ ρυξή δήμόσιευέ θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ :

2. Η Διακήέ ρυξή αναρταέ ται και στήν ιστόσελιέ δα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς (www. pin.gov.gr),
(εφόέ σόν υπαέ ρχει), συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 2 τής παρόυέ σας.
3. Περιέ λήψή τής παρόυέ σας Διακήέ ρυξής δήμόσιευέ εται στόν Ελλήνικόέ Τυέ πό lxix, συέ μφώνα με τό
αέ ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρταέ ται στό πρόέ γραμμα “Διαυέ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εέ ξόδα τών εκ τής κειέμενής νόμόθεσιέ ας απαραιέτήτών δήμόσιευέ σεών τής πρόκήέ ρυξής τής
δήμόπρασιέας στήν όπόιέα αναδειέχθήκε αναέ δόχός, βαρυέ νόυν τόν ιέδιό και εισπραέ ττόνται με τόν πρώέτό
λόγαριασμόέ πλήρώμήέ ς τόυ εέ ργόυ. Τα εέ ξόδα δήμόσιευέ σεών τών τυχόέ ν πρόήγόυέ μενών διαγώνισμώέν
για τήν αναέ θεσή τόυ ιέδιόυ εέ ργόυ, καθώές και τα εέ ξόδα τών μή απαραιέτήτών εκ τόυ νόέ μόυ
δήμόσιευέ σεών βαρυέ νόυν τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ και καταβαέ λλόνται απόέ τις πιστώέσεις τόυ εέ ργόυ.

Άρθρό 20A: Διαβόυέ λευσή επιέ τών δήμόσιευμεέ νών εγγραέ φών τής συέ μβασής lxx
………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συέ μβασή ανατιέθεται βαέ σει τόυ κριτήριέόυ τόυ αέ ρθρόυ 14 τής παρόυέ σας, σε πρόσφεέ ρόντα ό όπόιέ ός
δεν απόκλειέεται απόέ τή συμμετόχήέ βαέ σει τής παρ. Α τόυ αέ ρθρόυ 22 τής παρόυέ σας και πλήρόιέ τα
κριτήέ ρια επιλόγήέ ς τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αέ ρθρόυ 22 τής παρόυέ σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιέώμα συμμετόχήέ ς εέ χόυν φυσικαέ ήέ νόμικαέ πρόέ σώπα, ήέ ενώέσεις αυτώέν lxxi πόυ
δραστήριόπόιόυέ νται
σε
εέ ργα
κατήγόριέας
«ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ»,
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ»
&
«HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» lxxiiκαι πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ να σε:
α) σε κραέ τός-μεέ λός τής Ένώσής,
β) σε κραέ τός-μεέ λός τόυ Ευρώπαιϋκόυέ Οικόνόμικόυέ Χώέρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριέτες χώέρες πόυ εέ χόυν υπόγραέ ψει και κυρώέσει τή ΣΔΣ, στό βαθμόέ πόυ ή υπόέ αναέ θεσή δήμόέ σια
συέ μβασή καλυέ πτεται απόέ τα Παραρτήέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεέ ς σήμειώέσεις τόυ σχετικόυέ με
τήν
Ένώσή
Πρόσαρτήέ ματός
I
τής
ώς
αέ νώ
Συμφώνιέας,
καθώές
και
δ) σε τριέτες χώέρες πόυ δεν εμπιέ πτόυν στήν περιέπτώσή γ΄ τής παρόυέ σας παραγραέ φόυ και εέ χόυν
συναέ ψει διμερειές ήέ πόλυμερειές συμφώνιέες με τήν Ένώσή σε θεέ ματα διαδικασιώέν αναέ θεσής δήμόσιέών
συμβαέ σεών.
21.2 Οικόνόμικόέ ς φόρεέ ας συμμετεέ χει ειέτε μεμόνώμεέ να ειέτε ώς μεέ λός εέ νώσής. lxxiii,
21.3 Οι ενώέσεις όικόνόμικώέν φόρεέ ών συμμετεέ χόυν υπόέ τόυς όέ ρόυς τών παρ. 2, 3 και 4 τόυ αέ ρθρόυ 19
και τών παρ. 1 (ε) και 3 (β)τόυ αέ ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειέται απόέ τις εν λόέ γώ ενώέσεις να περιβλήθόυέ ν συγκεκριμεέ νή νόμικήέ μόρφήέ για τήν υπόβόλήέ
πρόσφόραέ ς. Σε περιέπτώσή πόυ ή εέ νώσή αναδειχθειέ αναέ δόχός ή νόμικήέ τής μόρφήέ πρεέ πει να ειέναι
τεέ τόια πόυ να εξασφαλιέζεται ή υέ παρξή ενόέ ς και μόναδικόυέ φόρόλόγικόυέ μήτρώέόυ για τήν εέ νώσή (πχ
κόινόπραξιέα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμόνώμεέ νόι πρόσφεέ ρόντες πρεέ πει να ικανόπόιόυέ ν όέ λα τα κριτήέ ρια πόιότικήέ ς επιλόγήέ ς.
Στήν περιέπτώσή εέ νώσής όικόνόμικώέν φόρεέ ών, ισχυέ όυν τα εξήέ ς :
- αναφόρικαέ με τις απαιτήέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 22 Α τής παρόυέ σας, αυτεέ ς θα πρεέ πει να ικανόπόιόυέ νται
απόέ καέ θε μεέ λός τής εέ νώσής
- αναφόρικαέ με τις απαιτήέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 22.Β τής παρόυέ σας, καέ θε μεέ λός τής εέ νώσής θα πρεέ πει να
ειέναι εγγεγραμμεέ νό στό σχετικόέ επαγγελματικόέ μήτρώέό, συέ μφώνα με τα ειδικόέ τερα στό ώς αέ νώ
αέ ρθρό, τόυλαέ χιστόν σε μια απόέ τις κατήγόριέες πόυ αφόραέ στό υπόέ αναέ θεσή εέ ργό. Περαιτεέ ρώ,
αθρόιστικαέ πρεέ πει να καλυέ πτόνται όέ λες όι κατήγόριέες τόυ εέ ργόυ.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καέ θε πρόσφεέ ρών αποκλείεται απόέ τή συμμετόχήέ σε διαδικασιέα συέ ναψής συέ μβασής, εφόέ σόν
συντρεέ χει στό πρόέ σώπόέ τόυ (αν πρόέ κειται για μεμόνώμεέ νό φυσικόέ ήέ νόμικόέ πρόέ σώπό) ήέ σε εέ να απόέ
τα μεέ λή τόυ (αν πρόέ κειται περιέ εέ νώσής όικόνόμικώέν φόρεέ ών) εέ νας απόέ τόυς λόέ γόυς τών παρακαέ τώ
περιπτώέσεών:
22.A.1. Όταν υπαέ ρχει εις βαέ ρός τόυ αμεταέ κλήτήlxxiv καταδικαστικήέ απόέ φασή για εέ ναν απόέ τόυς
ακόέ λόυθόυς λόέ γόυς:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όέ πώς αυτήέ όριέζεται στό αέ ρθρό 2 τής απόέ φασής-πλαιέσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιέόυ τής 24ής Οκτώβριέ όυ 2008, για τήν καταπόλεέ μήσή τόυ όργανώμεέ νόυ
εγκλήέ ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όέ πώς όριέζεται στό αέ ρθρό 3 τής συέ μβασής περιέ τής καταπόλεέ μήσής τής διαφθόραέ ς
στήν όπόιέα ενεέ χόνται υπαέ λλήλόι τών Ευρώπαιϋκώέν Κόινότήέ τών ήέ τών κρατώέν-μελώέν τής Ένώσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραέ γραφό 1 τόυ αέ ρθρόυ 2 τής απόέ φασής-πλαιέσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιέόυ τής 22ας Ιόυλιέ όυ 2003, για τήν καταπόλεέ μήσή τής δώρόδόκιέας στόν
ιδιώτικόέ τόμεέ α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθώές και όέ πώς όριέζεται στήν κειέμενή νόμόθεσιέα ήέ
στό εθνικόέ διέκαιό τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α,
γ) απάτη, καταέ τήν εέ ννόια τόυ αέ ρθρόυ 1 τής συέ μβασής σχετικαέ με τήν πρόστασιέα τών όικόνόμικώέν
συμφερόέ ντών τών Ευρώπαιϋκώέν Κόινότήέ τών (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόιέ α κυρώέθήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεέ ς δραστήριόέ τήτες, όέ πώς
όριέζόνται, αντιστόιέ χώς, στα αέ ρθρα 1 και 3 τής απόέ φασής-πλαιέσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιέόυ τής
13ής Ιόυνιέόυ 2002, για τήν καταπόλεέ μήσή τής τρόμόκρατιέας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήέ ήθικήέ
αυτόυργιέα ήέ συνεέ ργεια ήέ απόέ πειρα διαέ πραξής εγκλήέ ματός, όέ πώς όριέζόνται στό αέ ρθρό 4 αυτήέ ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήέ χρήματόδόέ τήσή τής τρόμόκρατιέας,
όέ πώς αυτεέ ς όριέζόνται στό αέ ρθρό 1 τής Οδήγιέας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρώπαιϋ κόυέ Κόινόβόυλιέόυ και τόυ
Συμβόυλιέόυ τής 26ής Οκτώβριέόυ 2005, σχετικαέ με τήν πρόέ λήψή τής χρήσιμόπόιέήσής τόυ
χρήματόπιστώτικόυέ συστήέ ματός για τή νόμιμόπόιέήσή εσόέ δών απόέ παραέ νόμες δραστήριόέ τήτες και τή
χρήματόδόέ τήσή τής τρόμόκρατιέας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόιέα ενσώματώέθήκε στήν
εθνικήέ νόμόθεσιέα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όέ πώς όριέζόνται στό αέ ρθρό 2 τής
Οδήγιέας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρώπαιϋκόυέ Κόινόβόυλιέόυ και τόυ Συμβόυλιέόυ τής 5ής Απριλιέ όυ 2011, για
τήν πρόέ λήψή και τήν καταπόλεέ μήσή τής εμπόριέας ανθρώέπών και για τήν πρόστασιέα τών θυμαέ τών
τής, καθώές και για τήν αντικαταέ στασή τής απόέ φασής-πλαιέσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιέόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόιέα ενσώματώέθήκε στήν εθνικήέ νόμόθεσιέα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας απόκλειέεται επιέσής όέ ταν τό πρόέ σώπό εις βαέ ρός τόυ όπόιέόυ εκδόέ θήκε αμεταέ κλήτή καταδικαστικήέ απόέ φασή ειέναι μεέ λός τόυ διόικήτικόυέ , διευθυντικόυέ ήέ επόπτικόυέ όργαέ νόυ
τόυ εν λόέ γώ όικόνόμικόυέ φόρεέ α ήέ εέ χει εξόυσιέα εκπρόσώέπήσής, λήέ ψής απόφαέ σεών ήέ ελεέ γχόυ σε αυτόέ .
Στις περιπτώέσεις εταιρειώέν περιόρισμεέ νής ευθυέ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσώπικώέν εταιρειώέν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιώτικώέν Κεφαλαιόυχικώέν Εταιρειώέν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρεέ ώσή τόυ πρόήγόυέ μενόυ εδαφιέόυ, αφόραέ
τόυς διαχειριστεέ ς.
Στις περιπτώέσεις ανώνυέ μών εταιρειώέν (Α.Ε.), ή υπόχρεέ ώσή τόυ πρόήγόυέ μενόυ εδαφιέόυ αφόραέ τόν
Διευθυέ νόντα Συέ μβόυλό, καθώές και όέ λα τα μεέ λή τόυ Διόικήτικόυέ Συμβόυλιέόυ.
Στις περιπτώέσεις τών συνεταιρισμώέν, ή εν λόέ γώ υπόχρεέ ώσή αφόραέ τα μεέ λή τόυ Διόικήτικόυέ Συμβόυλιέόυlxxv.
22.A.2 Όταν ό πρόσφεέ ρών εέ χει αθετήέ σει τις υπόχρεώέσεις τόυ όέ σόν αφόραέ στήν καταβόλήέ φόέ ρών ήέ
εισφόρώέν κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής και αυτόέ εέ χει διαπιστώθειέ απόέ δικαστικήέ ήέ διόικήτικήέ απόέ φασή με
τελεσιέδική και δεσμευτικήέ ισχυέ , συέ μφώνα με διαταέ ξεις τής χώέρας όέ πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νός ήέ τήν
εθνικήέ νόμόθεσιέα ήέ /και ή αναθεέ τόυσα αρχήέ μπόρειέ να απόδειέξει με τα καταέ λλήλα μεέ σα όέ τι ό
πρόσφεέ ρών εέ χει αθετήέ σει τις υπόχρεώέσεις τόυ όέ σόν αφόραέ τήν καταβόλήέ φόέ ρών ήέ εισφόρώέν
κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής.
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Αν ό πρόσφεέ ρών ειέναι Έλλήνας πόλιέτής ήέ εέ χει τήν εγκαταέ στασήέ τόυ στήν Ελλαέ δα, όι υπόχρεώέσεις
τόυ πόυ αφόρόυέ ν τις εισφόρεέ ς κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής καλυέ πτόυν, τόέ σό τήν κυέ ρια, όέ σό και τήν
επικόυρικήέ ασφαέ λισή.
Δεν απόκλειέεται ό πρόσφεέ ρών, όέ ταν εέ χει εκπλήρώέσει τις υπόχρεώέσεις τόυ, ειέτε καταβαέ λλόντας τόυς
φόέ ρόυς ήέ τις εισφόρεέ ς κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής πόυ όφειέ λει, συμπεριλαμβανόμεέ νών, καταέ περιέπτώσή,
τών δεδόυλευμεέ νών τόέ κών ήέ τών πρόστιέμών, ειέτε υπαγόέ μενός σε δεσμευτικόέ διακανόνισμόέ για τήν
καταβόλήέ τόυς.
22.Α.2α Η αναθεέ τόυσα αρχήέ γνώριέζει ήέ μπόρειέ να απόδειέξει με τα καταέ λλήλα μεέ σα όέ τι εέ χόυν
επιβλήθειέ σε βαέ ρός τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, μεέ σα σε χρόνικόέ διαέ στήμα δυέ ό (2) ετώέν πριν απόέ τήν
ήμερόμήνιέα λήέ ξής τής πρόθεσμιέας υπόβόλήέ ς πρόσφόραέ ς:
αα) τρεις (3) πραέ ξεις επιβόλήέ ς πρόστιέμόυ απόέ τα αρμόέ δια ελεγκτικαέ όέ ργανα τόυ Σώέματός
Επιθεώέρήσής Εργασιέας για παραβαέ σεις τής εργατικήέ ς νόμόθεσιέ ας πόυ χαρακτήριέζόνται, συέ μφώνα με
τήν υπόυργικήέ απόέ φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όέ πώς εκαέ στότε ισχυέ ει, ώς «υψήλήέ ς» ήέ «πόλυέ
υψήλήέ ς» σόβαρόέ τήτας, όι όπόιέες πρόκυέ πτόυν αθρόιστικαέ απόέ τρεις (3) διενεργήθεέ ντες ελεέ γχόυς, ήέ
ββ) δυέ ό (2) πραέ ξεις επιβόλήέ ς πρόστιέμόυ απόέ τα αρμόέ δια ελεγκτικαέ όέ ργανα τόυ Σώέματός
Επιθεώέρήσής Εργασιέας για παραβαέ σεις τής εργατικήέ ς νόμόθεσιέ ας πόυ αφόρόυέ ν τήν αδήέ λώτή
εργασιέα, όι όπόιέες πρόκυέ πτόυν αθρόιστικαέ απόέ δυέ ό (2) διενεργήθεέ ντες ελεέ γχόυς.
Οι υπόέ αα΄ και ββ΄ κυρώέσεις πρεέ πει να εέ χόυν απόκτήέ σει τελεσιέδική και δεσμευτικήέ ισχυέ lxxvi.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lxxvii
(α) εέ χει αθετήέ σει τις υπόχρεώέσεις πόυ πρόβλεέ πόνται στήν παρ. 2 τόυ αέ ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) εαέ ν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας τελειέ υπόέ πτώέχευσή ήέ εέ χει υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσής ήέ ειδικήέ ς
εκκαθαέ ρισής ήέ τελειέ υπόέ αναγκαστικήέ διαχειέρισή απόέ εκκαθαριστήέ ήέ απόέ τό δικαστήέ ριό ήέ εέ χει
υπαχθειέ σε διαδικασιέα πτώχευτικόυέ συμβιβασμόυέ ήέ εέ χει αναστειέ λει τις επιχειρήματικεέ ς τόυ
δραστήριόέ τήτες ήέ εαέ ν βριέσκεται σε όπόιαδήέ πότε αναέ λόγή καταέ στασή πρόκυέ πτόυσα απόέ παρόέ μόια
διαδικασιέα, πρόβλεπόέ μενή σε εθνικεέ ς διαταέ ξεις νόέ μόυ. Η αναθεέ τόυσα αρχήέ μπόρειέ να μήν απόκλειέει
εέ ναν όικόνόμικόέ φόρεέ α, ό όπόιέ ός βριέσκεται σε μια εκ τών κατασταέ σεών πόυ αναφεέ ρόνται στήν παραπαέ νώ περιέπτώσή, υπόέ τήν πρόυϋ πόέ θεσή όέ τι ή αναθεέ τόυσα αρχήέ εέ χει απόδειέξει όέ τι ό εν λόέ γώ φόρεέ ας
ειέναι σε θεέ σή να εκτελεέ σει τή συέ μβασή, λαμβαέ νόντας υπόέ ψή τις ισχυέ όυσες διαταέ ξεις και τα μεέ τρα για
τή συνεέ χισή τής επιχειρήματικήέ ς τόυ λειτόυργιέας (παρ. 5 αέ ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαέ ρχόυν επαρκώές ευέ λόγες ενδειέξεις πόυ όδήγόυέ ν στό συμπεέ ρασμα όέ τι ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας
συνήέ ψε συμφώνιέες με αέ λλόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές με στόέ χό τή στρεέ βλώσή τόυ ανταγώνισμόυέ ,
δ) εαέ ν μιέα καταέ στασή συέ γκρόυσής συμφερόέ ντών καταέ τήν εέ ννόια τόυ αέ ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειέ να θεραπευθειέ απότελεσματικαέ με αέ λλα, λιγόέ τερό παρεμβατικαέ , μεέ σα,
(ε) εαέ ν μιέα καταέ στασή στρεέ βλώσής τόυ ανταγώνισμόυέ απόέ τήν πρόέ τερή συμμετόχήέ τών όικόνόμικώέν
φόρεέ ών καταέ τήν πρόετόιμασιέα τής διαδικασιέας συέ ναψής συέ μβασής, καταέ τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειέ να θεραπευθειέ με αέ λλα, λιγόέ τερό παρεμβατικαέ , μεέ σα,
(στ) εαέ ν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας εέ χει επιδειέξει σόβαρήέ ήέ επαναλαμβανόέ μενή πλήμμεέ λεια καταέ τήν
εκτεέ λεσή όυσιώέδόυς απαιέτήσής στό πλαιέσιό πρόήγόυέ μενής δήμόέ σιας συέ μβασής, πρόήγόυέ μενής
συέ μβασής με αναθεέ τόντα φόρεέ α ήέ πρόήγόυέ μενής συέ μβασής παραχώέρήσής πόυ ειέχε ώς απότεέ λεσμα
τήν πρόέ ώρή καταγγελιέα τής πρόήγόυέ μενής συέ μβασής, απόζήμιώέσεις ήέ αέ λλες παρόέ μόιες κυρώέσεις,
(ζ) εαέ ν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας εέ χει κριθειέ εέ νόχός σόβαρώέν ψευδώέν δήλώέσεών καταέ τήν παρόχήέ τών
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πλήρόφόριώέν πόυ απαιτόυέ νται για τήν εξακριέβώσή τής απόυσιέας τών λόέ γών απόκλεισμόυέ ήέ τήν
πλήέ ρώσή τών κριτήριέών επιλόγήέ ς, εέ χει απόκρυέ ψει τις πλήρόφόριέες αυτεέ ς ήέ δεν ειέναι σε θεέ σή να
πρόσκόμιέσει τα δικαιόλόγήτικαέ πόυ απαιτόυέ νται κατ’ εφαρμόγήέ τόυ αέ ρθρόυ 23 τής παρόυέ σας,
(ή) εαέ ν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας επιχειέρήσε να επήρεαέ σει με αθεέ μιτό τρόέ πό τή διαδικασιέα λήέ ψής
απόφαέ σεών τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, να απόκτήέ σει εμπιστευτικεέ ς πλήρόφόριέες πόυ ενδεέ χεται να τόυ
απόφεέ ρόυν αθεέ μιτό πλεόνεέ κτήμα στή διαδικασιέα συέ ναψής συέ μβασής ήέ να παραέ σχει εξ αμελειέας
παραπλανήτικεέ ς πλήρόφόριέες πόυ ενδεέ χεται να επήρεαέ σόυν όυσιώδώές τις απόφαέ σεις πόυ αφόρόυέ ν
τόν απόκλεισμόέ , τήν επιλόγήέ ήέ τήν αναέ θεσή,
(θ) εαέ ν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας εέ χει διαπραέ ξει σόβαρόέ επαγγελματικόέ παραέ πτώμα, τό όπόιέ ό θεέ τει σε
αμφιβόλιέα τήν ακεραιόέ τήταέ τόυ.

22.Α.5. Απόκλειέεται απόέ τή συμμετόχήέ στή διαδικασιέα συέ ναψής δήμόέ σιας συέ μβασής (διαγώνισμόέ ),
όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας εαέ ν συντρεέ χόυν όι πρόυϋ πόθεέ σεις εφαρμόγήέ ς τής παρ. 4 τόυ αέ ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxviii

22.Α.6. Η αναθεέ τόυσα αρχήέ απόκλειέει όικόνόμικόέ φόρεέ α σε όπόιόδήέ πότε χρόνικόέ σήμειέό καταέ τή
διαέ ρκεια τής διαδικασιέας συέ ναψής συέ μβασής, όέ ταν απόδεικνυέ εται όέ τι αυτόέ ς βριέσκεται λόέ γώ πραέ ξεών
ήέ παραλειέψεών αυτόυέ ειέτε πριν ειέτε καταέ τή διαδικασιέα, σε μιέα απόέ τις περιπτώέσεις τών πρόήγόυέ μενών παραγραέ φών.

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

22.Α.7. Οικόνόμικόέ ς φόρεέ ας πόυ εμπιέ πτει σε μια απόέ τις κατασταέ σεις πόυ αναφεέ ρόνται στις
παραγραέ φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 lxxx μπόρειέ να πρόσκόμιέζει στόιχειέα πρόκειμεέ νόυ να απόδειέξει
όέ τι τα μεέ τρα πόυ εέ λαβε επαρκόυέ ν για να απόδειέξόυν τήν αξιόπιστιέα τόυ, παρόέ τι συντρεέ χει ό σχετικόέ ς
λόέ γός απόκλεισμόυέ . Εαέ ν τα στόιχειέα κριθόυέ ν επαρκήέ , ό εν λόέ γώ όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας δεν απόκλειέεται
απόέ τή διαδικασιέα συέ ναψής συέ μβασής. Τα μεέ τρα πόυ λαμβαέ νόνται απόέ τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές
αξιόλόγόυέ νται σε συναέ ρτήσή με τή σόβαρόέ τήτα και τις ιδιαιέτερες περισταέ σεις τόυ πόινικόυέ
αδικήέ ματός ήέ τόυ παραπτώέματός. Αν τα μεέ τρα κριθόυέ ν ανεπαρκήέ , γνώστόπόιειέται στόν όικόνόμικόέ
φόρεέ α τό σκεπτικόέ τής απόέ φασής αυτήέ ς. Οικόνόμικόέ ς φόρεέ ας πόυ εέ χει απόκλειστειέ, με τελεσιέδική
απόέ φασή, απόέ τή συμμετόχήέ σε διαδικασιέες συέ ναψής συέ μβασής ήέ αναέ θεσής παραχώέρήσής δεν
μπόρειέ να καέ νει χρήέ σή τής ανώτεέ ρώ δυνατόέ τήτας καταέ τήν περιέόδό τόυ απόκλεισμόυέ πόυ όριέζεται
στήν εν λόέ γώ απόέ φασή στό κραέ τός - μεέ λός στό όπόιέό ισχυέ ει ή απόέ φασή.

22.Α.8. Η απόέ φασή για τήν διαπιέστώσή τής επαέ ρκειας ήέ μή τών επανόρθώτικώέν μεέ τρών καταέ τήν
πρόήγόυέ μενή παραέ γραφό εκδιέδεται συέ μφώνα με τα όριζόέ μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αέ ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

26

21PROC008249979 2021-03-08

22.Α.9. Οικόνόμικόέ ς φόρεέ ας πόυ τόυ εέ χει επιβλήθειέ, με τήν κόινήέ υπόυργικήέ απόέ φασή τόυ αέ ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινήέ τόυ απόκλεισμόυέ απόκλειέεται αυτόδιέκαια και απόέ τήν παρόυέ σα
διαδικασιέα συέ ναψής δήμόέ σιας συέ μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxxi
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραέ τήν καταλλήλόέ τήτα για τήν αέ σκήσή τής επαγγελματικήέ ς δραστήριόέ τήτας, απαιτειέται όι
όικόνόμικόιέ φόρειέ ς να ειέναι εγγεγραμμεέ νόι στό σχετικόέ επαγγελματικόέ μήτρώέό πόυ τήρειέται στό
κραέ τός εγκαταέ στασήέ ς τόυς. Ειδικαέ όι πρόσφεέ ρόντες πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι στήν Ελλαέ δα
απαιτειέται να ειέναι εγγεγραμμεέ νόι στό Μήτρώέό Εργόλήπτικώέν Επιχειρήέ σεών (Μ.Ε.ΕΠ.) ήέ στα
Νόμαρχιακαέ Μήτρώέα στήν κατήγόριέα/-ιες εέ ργόυ τόυ αέ ρθρόυ 21 τής παρόυέ σας lxxxii. Οι πρόσφεέ ρόντες
πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι σε κραέ τός μεέ λός τής Ευρώπαιϋκήέ ς Ένώσής απαιτειέται να ειέναι
εγγεγραμμεέ νόι στα Μήτρώέα τόυ παραρτήέ ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxiii
Ειδικαέ όι εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις πόυ ειέναι εγγεγραμμεέ νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεέ πει να
υπερβαιένόυν τα ανώέτατα επιτρεπταέ όέ ρια ανεκτεέ λεστόυ υπόλόιέπόυ εργόλαβικώέν συμβαέ σεών,
συέ μφώνα με τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όέ πώς ισχυέ ει.
(Να δηλώνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ.: Μέρος IV Κριτήρια επιλογής, Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, πεδίο 6)

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxiv
....................................................................................
....................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxv
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόραέ τα κριτήέ ρια τής όικόνόμικήέ ς και χρήματόόικόνόμικήέ ς επαέ ρκειας και τα κριτήέ ρια σχετικαέ
με τήν τεχνικήέ και επαγγελματικήέ ικανόέ τήτα, εέ νας όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας μπόρειέ, να στήριέζεται στις
ικανόέ τήτες αέ λλών φόρεέ ών, ασχεέ τώς τής νόμικήέ ς φυέ σής τών δεσμώέν τόυ με αυτόυέ ς.
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ ελεέ γχει, συέ μφώνα με τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 23 τής παρόυέ σας, εαέ ν όι φόρειές,
στις ικανόέ τήτες τών όπόιέών πρότιέθεται να στήριχθειέ ό πρόσφεέ ρών, πλήρόυέ ν τα σχετικαέ κριτήέ ρια επι λόγήέ ς και εαέ ν συντρεέ χόυν λόέ γόι απόκλεισμόυέ καταέ τα όριζόέ μενα στήν παρόυέ σα διακήέ ρυξή. Όσόν
αφόραέ τα κριτήέ ρια πόυ σχετιέζόνται με τόυς τιέτλόυς σπόυδώέν και τα επαγγελματικαέ πρόσόέ ντα πόυ
όριέζόνται στήν περιέ πτώσή στ τόυ Μεέ ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήέ ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α ν.
4412/2016 ήέ με τήν σχετικήέ επαγγελματικήέ εμπειριέα, όι όικόνόμικόιέ φόρειές, μπόρόυέ ν να βασιέζόνται
στις ικανόέ τήτες αέ λλών φόρεέ ών μόέ νό εαέ ν όι τελευταιέόι θα εκτελεέ σόυν τις εργασιέες ήέ τις υπήρεσιέες για
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τις όπόιέες απαιτόυέ νται όι συγκεκριμεέ νες ικανόέ τήτες.
Όταν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας στήριέζεται στις ικανόέ τήτες αέ λλών φόρεέ ών όέ σόν αφόραέ τα κριτήέ ρια πόυ
σχετιέζόνται με τήν όικόνόμικήέ και χρήματόόικόνόμικήέ επαέ ρκεια, ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας και αυτόιέ όι
φόρειέ ς ειέναι απόέ κόινόυέ υπευέ θυνόιlxxxvi για τήν εκτεέ λεσή τής συέ μβασής.
Στήν περιέπτώσή εέ νώσής όικόνόμικώέν φόρεέ ών, ή εέ νώσή μπόρειέ να στήριέζεται στις ικανόέ τήτες τών
συμμετεχόέ ντών στήν εέ νώσή ήέ αέ λλών φόρεέ ών (για τα κριτήέ ρια τής όικόνόμικήέ ς και
χρήματόόικόνόμικήέ ς επαέ ρκειας και τα κριτήέ ρια σχετικαέ με τήν τεχνικήέ και επαγγελματικήέ
ικανόέ τήτα).
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxxvii
23.1 Καταέ τήν υπόβόλήέ πρόσφόρώέν όι όικόνόμικόιέ φόρειέ ς υπόβαέ λλόυν τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό
Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ) τόυ αέ ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιέ ό απότελειέ ενήμερώμεέ νή
υπευέ θυνή δήέ λώσή, με τις συνεέ πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικαταέ στασή τών πιστόπόιήτικώέν πόυ εκδιέδόυν δήμόέ σιες αρχεέ ς ήέ τριέτα μεέ ρή, επιβεβαιώένόντας όέ τι
ό εν λόέ γώ όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας πλήρόιέ τις ακόέ λόυθες πρόυϋ πόθεέ σεις:
α) δεν βριέσκεται σε μιέα απόέ τις κατασταέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 22 Α τής παρόυέ σας,
β) πλήρόιέ τα σχετικαέ κριτήέ ρια επιλόγήέ ς τα όπόιέα εέ χόυν καθόριστειέ, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυέ σας.
Σε όπόιόδήέ πότε χρόνικόέ σήμειέ ό καταέ τή διαέ ρκεια τής διαδικασιέας, μπόρειέ να ζήτήθειέ απόέ τόυς
πρόσφεέ ρόντες να υπόβαέ λλόυν όέ λα ήέ όρισμεέ να δικαιόλόγήτικαέ τής επόέ μενής παραγραέ φόυ, όέ ταν αυτόέ
απαιτειέται για τήν όρθήέ διεξαγώγήέ τής διαδικασιέας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρειέ να υπόγραέ φεται εέ ώς δεέ κα (10) ήμεέ ρες πριν τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα υπόβόλήέ ς
τών πρόσφόρώένlxxxviii.
Καταέ τήν υπόβόλήέ τόυ ΤΕΥΔ, ειέναι δυνατήέ , με μόέ νή τήν υπόγραφήέ τόυ καταέ περιέπτώσή εκπρόσώέπόυ
τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, ή πρόκαταρκτικήέ απόέ δειξή τών λόέ γών απόκλεισμόυέ πόυ αναφεέ ρόνται στό
αέ ρθρό 22.Α.1 τής παρόυέ σας, για τό συέ νόλό τών φυσικώέν πρόσώέπών πόυ ειέναι μεέ λή τόυ διόικήτικόυέ ,
διευθυντικόυέ ήέ επόπτικόυέ όργαέ νόυ τόυ ήέ εέ χόυν εξόυσιέα εκπρόσώέπήσής, λήέ ψής απόφαέ σεών ήέ
ελεέ γχόυ σε αυτόέ ν lxxxix.
Ως εκπρόέ σώπός τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, για τήν εφαρμόγήέ τόυ παρόέ ντός, νόειέται ό νόέ μιμός
εκπρόέ σώπός αυτόυέ , όέ πώς πρόκυέ πτει απόέ τό ισχυέ όν καταστατικόέ ήέ τό πρακτικόέ εκπρόσώέπήσήέ ς τόυ
καταέ τό χρόέ νό υπόβόλήέ ς τής πρόσφόραέ ς ήέ τό αρμόδιέώς εξόυσιόδότήμεέ νό φυσικόέ πρόέ σώπό να
εκπρόσώπειέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α για διαδικασιέες συέ ναψής συμβαέ σεών ήέ για τή συγκεκριμεέ νή
διαδικασιέα συέ ναψής συέ μβασήςxc.
Στήν περιέπτώσή υπόβόλήέ ς πρόσφόραέ ς απόέ εέ νώσή όικόνόμικώέν φόρεέ ών, τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό
Υπευέ θυνής Δήέ λώσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαέ λλεται χώρισταέ απόέ καέ θε μεέ λός τής εέ νώσής.
Στήν περιέπτώσή πόυ πρόσφεέ ρών όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας δήλώένει στό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό Υπευέ θυνής
Δήέ λώσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόέ θεσήέ τόυ για αναέ θεσή υπεργόλαβιέας, υπόβαέ λλει μαζιέ με τό δικόέ τόυ ΤΕΥΔ
και τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαέ βόυ.
Στήν περιέπτώσή πόυ πρόσφεέ ρών όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας στήριέζεται στις ικανόέ τήτες ενόέ ς ήέ
περισσόέ τερών φόρεέ ών υπόβαέ λλει μαζιέ με τό δικόέ τόυ τό δικόέ τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ καέ θε φόρεέ α στις
ικανόέ τήτες τόυ όπόιέ όυ στήριέζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιέώμα συμμετόχήέ ς και όι όέ ρόι και πρόυϋ πόθεέ σεις συμμετόχήέ ς, όέ πώς όριέστήκαν στα αέ ρθρα 21
και 22 τής παρόυέ σας, κριένόνται καταέ τήν υπόβόλήέ τής πρόσφόραέ ς, καταέ τήν υπόβόλήέ τών
δικαιόλόγήτικώέν, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 4.2 (α εώς δ) και καταέ τή συέ ναψή τής συέ μβασής, συέ μφώνα
με τό αέ ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυέ σας
Στήν περιέπτώσή πόυ πρόσφεέ ρών όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας ήέ εέ νώσή αυτώέν στήριέζεται στις ικανόέ τήτες
αέ λλών φόρεέ ών, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυέ σας, όι φόρειές στήν ικανόέ τήτα τών όπόιέών
στήριέζεται ό πρόσφεέ ρών όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας ήέ εέ νώσή αυτώέν, υπόχρεόυέ νται στήν υπόβόλήέ τών
δικαιόλόγήτικώέν πόυ απόδεικνυέ όυν όέ τι δεν συντρεέ χόυν όι λόέ γόι απόκλεισμόυέ τόυ αέ ρθρόυ 22 Α τής
παρόυέ σας και όέ τι πλήρόυέ ν τα σχετικαέ κριτήέ ρια επιλόγήέ ς καταέ περιέπτώσή (αέ ρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας υπόχρεόυέ ται να αντικαταστήέ σει εέ ναν φόρεέ α στήν ικανόέ τήτα τόυ όπόιέ όυ
στήριέζεται, εφόέ σόν ό τελευταιέός δεν πλήρόιέ τό σχετικόέ κριτήέ ριό επιλόγήέ ς ήέ για τόν όπόιέό συντρεέ χόυν
λόέ γόι απόκλεισμόυέ τών παραγραέ φών 1, 2, 2α και 4xci τόυ αέ ρθρόυ 22 Α.
Οι όικόνόμικόιέ φόρειές δεν υπόχρεόυέ νται να υπόβαέ λλόυν δικαιόλόγήτικαέ ήέ αέ λλα απόδεικτικαέ
στόιχειέα, αν και στό μεέ τρό πόυ ή αναθεέ τόυσα αρχήέ εέ χει τή δυνατόέ τήτα να λαμβαέ νει τα πιστόπόιήτικαέ
ήέ τις συναφειές πλήρόφόριέες απευθειέας μεέ σώ πρόέ σβασής σε εθνικήέ βαέ σή δεδόμεέ νών σε όπόιόδήέ πότε
κραέ τός - μεέ λός τής Ένώσής, ή όπόιέ α διατιέθεται δώρεαέ ν, όέ πώς εθνικόέ μήτρώέό συμβαέ σεών, εικόνικόέ
φαέ κελό επιχειέρήσής, ήλεκτρόνικόέ συέ στήμα απόθήέ κευσής εγγραέ φών ήέ συέ στήμα πρόεπιλόγήέ ς. Η
δήέ λώσή για τήν πρόέ σβασή σε εθνικήέ βαέ σή δεδόμεέ νών εμπεριεέ χεται στό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό
Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόιέ φόρειές δεν υπόχρεόυέ νται να υπόβαέ λόυν δικαιόλόγήτικαέ , όέ ταν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ πόυ
εέ χει αναθεέ σει τή συέ μβασή διαθεέ τει ήέ δή τα δικαιόλόγήτικαέ αυταέ .
Όλα τα απόδεικτικαέ εέ γγραφα τόυ αέ ρθρόυ 23.3 εέ ώς 23.10 τής παρόυέ σας, υπόβαέ λλόνται, συέ μφώνα με
τις διαταέ ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικαέ τα απόδεικτικαέ τα όπόιέα απότελόυέ ν ιδιώτικαέ εέ γγραφα,
μπόρειέ να γιένόνται απόδεκταέ και σε απλήέ φώτότυπιέα, εφόέ σόν συνυπόβαέ λλεται υπευέ θυνή δήέ λώσή
στήν όπόιέα βεβαιώένεται ή ακριέβειαέ τόυςxcii.
Επισήμαιένεται όέ τι γιένόνται απόδεκτεέ ς:
•
όι εέ νόρκες βεβαιώέσεις πόυ αναφεέ ρόνται στήν παρόυέ σα Διακήέ ρυξή, εφόέ σόν εέ χόυν
συνταχθειέ εέ ώς τρεις (3) μήέ νες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυς,
•
όι υπευέ θυνες δήλώέσεις, εφόέ σόν εέ χόυν συνταχθειέ μεταέ τήν κόινόπόιέήσή τής πρόέ σκλήσής
για τήν υπόβόλήέ τών δικαιόλόγήτικώένxciii. Σήμειώένεται όέ τι δεν απαιτειέται θεώέρήσή τόυ γνήσιέόυ τής
υπόγραφήέ ς τόυς .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός, κατόέ πιν σχετικήέ ς ήλεκτρόνικήέ ς πρόέ σκλήσής απόέ τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ ,
υπόβαέ λλει τα ακόέ λόυθα δικαιόλόγήτικαέ , καταέ τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 4.2 τής
παρόυέ σαςxciv:
Για τήν απόέ δειξή τής μή συνδρόμήέ ς τών λόέ γών απόκλεισμόυέ τόυ άρθρου 22Α ό πρόσώρινόέ ς
αναέ δόχός υπόβαέ λλει αντιέστόιχα τα παρακαέ τώ δικαιόλόγήτικαέ :
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:

29

21PROC008249979 2021-03-08

απόέ σπασμα τόυ πόινικόυέ μήτρώέόυ ήέ , ελλειέψει αυτόυέ , ισόδυέ ναμόυ εγγραέ φόυ πόυ εκδιέδεται απόέ
αρμόέ δια δικαστικήέ ήέ διόικήτικήέ αρχήέ τόυ κραέ τόυς-μεέ λόυς ήέ τής χώέρας καταγώγήέ ς ήέ τής χώέρας όέ πόυ
ειέναι εγκατεστήμεέ νός ό εν λόέ γώ όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας, απόέ τό όπόιέ ό πρόκυέ πτει όέ τι πλήρόυέ νται αυτεέ ς
όι πρόυϋ πόθεέ σεις, πόυ να εέ χει εκδόθειέ εέ ώς τρεις (3) μήέ νες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυ xcv Η υπόχρεέ ώσή
πρόσκόέ μισής τόυ ώς αέ νώ απόσπαέ σματός αφόραέ και τα πρόέ σώπα τών τελευταιέών τεσσαέ ρών
εδαφιέών τής παραγραέ φόυ Α.1 τόυ αέ ρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόέ πόυ εκδιέδεται απόέ τήν αρμόέ δια αρχήέ
τόυ όικειέόυ κραέ τόυς - μεέ λόυς ήέ χώέρας, περιέ τόυ όέ τι εέ χόυν εκπλήρώθειέ όι υπόχρεώέσεις τόυ
όικόνόμικόυέ φόρεέ α, όέ σόν αφόραέ στήν καταβόλήέ φόέ ρών (φόρόλόγικήέ ενήμερόέ τήτα) και στήν
καταβόλήέ τών εισφόρώέν κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής (ασφαλιστικήέ ενήμερόέ τήτα) xcvi συέ μφώνα με τήν
ισχυέ όυσα νόμόθεσιέα τόυ κραέ τόυς εγκαταέ στασής ήέ τήν ελλήνικήέ νόμόθεσιέα αντιέστόιχα, πόυ να ειέναι
εν ισχυέ καταέ τό χρόέ νό υπόβόλήέ ς τόυ, αέ λλώς, στήν περιέπτώσή πόυ δεν αναφεέ ρεται σε αυτόέ χρόέ νός
ισχυέ ός, πόυ να εέ χει εκδόθειέ εέ ώς τρεις (3) μήέ νες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυ xcvii.
Για τόυς πρόσφεέ ρόντες πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι ήέ εκτελόυέ ν εέ ργα στήν Ελλαέ δα τα σχετικαέ
δικαιόλόγήτικαέ πόυ υπόβαέ λλόνται ειέναι
φόρόλόγικήέ ενήμερόέ τήτα πόυ εκδιέδεται απόέ τό Υπόυργειέό Οικόνόμικώέν (αρμόέ δια Δ.Ο.Υ)
για τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α και για τις κόινόπραξιέες στις όπόιέες συμμετεέ χει για τα δήμόέ σια εέ ργα πόυ
ειέναι σε εξεέ λιξήxcviii. Οι αλλόδαπόιέ πρόσφεέ ρόντες θα υπόβαέ λλόυν υπευέ θυνή δήέ λώσή xcix περιέ τόυ όέ τι δεν
εέ χόυν υπόχρεέ ώσή καταβόλήέ ς φόέ ρών στήν Ελλαέ δα. Σε περιέπτώσή πόυ εέ χόυν τεέ τόια υπόχρεέ ώσή θα
υπόβαέ λλόυν σχετικόέ απόδεικτικόέ τής όικειέας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστικήέ ενήμερόέ τήτα πόυ εκδιέδεται απόέ τόν αρμόέ διό ασφαλιστικόέ φόρεέ α c. Η
ασφαλιστικήέ ενήμερόέ τήτα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεέ ς υπόχρεώέσεις τόυ πρόσφεέ ρόντός όικόνόμικόυέ
φόρεέ α α) ώς φυσικόέ ήέ νόμικόέ πρόέ σώπό για τό πρόσώπικόέ τόυς με σχεέ σή εξαρτήμεέ νής εργασιέας, β)
για εέ ργα πόυ εκτελειέ μόέ νός τόυ ήέ σε κόινόπραξιέα καθώές και γ) για τα στελεέ χή τόυ πόυ εέ χόυν
υπόχρεέ ώσή ασφαέ λισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμεέ νόι στήν Ελλαέ δα όικόνόμικόιέ φόρειές
υπόβαέ λλόυν απόδεικτικόέ ασφαλιστικήέ ς ενήμερόέ τήτας (κυέ ριας και επικόυρικήέ ς ασφαέ λισής) για τό
πρόσώπικόέ τόυς με σχεέ σή εξαρτήμεέ νής εργασιέας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμεέ νόυς – μεέ λή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπόέ πρόσώπικόέ Δεν απότελόυέ ν απόέ δειξή ενήμερόέ τήτας τής πρόσφεέ ρόυσας εταιριέας,
απόδεικτικαέ ασφαλιστικήέ ς ενήμερόέ τήτας τών φυσικώέν πρόσώέπών πόυ στελεχώένόυν τό πτυχιέ ό τής
εταιριέας ώς εταιέρόι. Οι αλλόδαπόιέ πρόσφεέ ρόντες (φυσικαέ και νόμικαέ πρόέ σώπα), πόυ δεν υπόβαέ λόυν
τα αέ νώ απόδεικτικαέ , υπόβαέ λλόυν υπευέ θυνή δήέ λώσή περιέ τόυ όέ τι δεν απασχόλόυέ ν πρόσώπικόέ , για τό
όπόιέ ό υπαέ ρχει υπόχρεέ ώσή ασφαέ λισής σε ήμεδαπόυέ ς ασφαλιστικόυέ ς όργανισμόυέ ς. Αν απασχόλόυέ ν
τεέ τόιό πρόσώπικόέ , πρεέ πει να υπόβαέ λλόυν σχετικόέ απόδεικτικόέ ασφαλιστικήέ ς ενήμερόέ τήτας.
- υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ πρόσφεέ ρόντός όέ τι δεν εέ χει εκδόθειέ δικαστικήέ ήέ διόικήτικήέ απόέ φασή με
τελεσιέδική και δεσμευτικήέ ισχυέ για τήν αθεέ τήσή τών υπόχρεώέσεώέν τόυ όέ σόν αφόραέ στήν καταβόλήέ
φόέ ρών ήέ εισφόρώέν κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόέ απόέ τή Διευέ θυνσή Πρόγραμματισμόυέ
και Συντόνισμόυέ τής Επιθεώέρήσής Εργασιακώέν Σχεέ σεών, πόυ να εέ χει εκδόθειέ εέ ώς τρεις (3) μήέ νες πριν
απόέ τήν υπόβόλήέ τόυci, απόέ τό όπόιέ ό να πρόκυέ πτόυν όι πραέ ξεις επιβόλήέ ς πρόστιέμόυ πόυ εέ χόυν
εκδόθειέ σε βαέ ρός τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α σε χρόνικόέ διαέ στήμα δυέ ό (2) ετώέν πριν απόέ τήν ήμερόμήνιέ α
λήέ ξής τής πρόθεσμιέας υπόβόλήέ ς πρόσφόραέ ς.
Μεέ χρι να καταστειέ εφικτήέ ή εέ κδόσή τόυ ανώτεέ ρώ πιστόπόιήτικόυέ , υπόβαέ λλεται υπευέ θυνή δήέ λώσή
τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, χώριές να απαιτειέται επιέσήμή δήέ λώσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικαέ με τήν εέ κδόσή τόυ
πιστόπόιήτικόυέ cii.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 ciii: πιστόπόιήτικόέ πόυ εκδιέδεται απόέ τήν αρμόέ δια
δικαστικήέ ήέ διόικήτικήέ αρχήέ τόυ όικειέόυ κραέ τόυς - μεέ λόυς ήέ χώέρας, πόυ να εέ χει εκδόθειέ εέ ώς τρεις (3)
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μήέ νες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυciv . Για τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές πόυ ειέναι εγκαταστήμεέ νόι ήέ
εκτελόυέ ν εέ ργα στήν Ελλαέ δα τό πιστόπόιήτικόέ όέ τι δεν τελόυέ ν υπόέ πτώέχευσή, , πτώχευτικόέ
συμβιβασμόέ , αναγκαστικήέ διαχειέρισή, δεν εέ χόυν υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσής εκδιέδεται απόέ τό
αρμόέ διό πρώτόδικειέό τής εέ δρας τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α . Τό πιστόπόιήτικόέ όέ τι τό νόμικόέ πρόέ σώπό
δεν εέ χει τεθειέ υπόέ εκκαθαέ ρισή με δικαστικήέ απόέ φασή εκδιέδεται απόέ τό όικειέ ό Πρώτόδικειέ ό τής εέ δρας
τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, τό δε πιστόπόιήτικόέ όέ τι δεν εέ χει τεθειέ υπόέ εκκαθαέ ρισή με απόέ φασή τών
εταιέρών εκδιέδεται απόέ τό Γ.Ε.Μ.Η., συέ μφώνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις, ώς καέ θε φόραέ ισχυέ όυν. Ειδικαέ
ή μή αναστόλήέ τών επιχειρήματικώέν δραστήριότήέ τών τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α, για τόυς
εγκατεστήμεέ νόυς στήν Ελλαέ δα όικόνόμικόυέ ς φόρειές, απόδεικνυέ εται μεέ σώ τής ήλεκτρόνικήέ ς
πλατφόέ ρμας τής Ανεξαέ ρτήτής Αρχήέ ς Δήμόσιέών Εσόέ δών cv.
(δ) Αν τό κραέ τός-μεέ λός ήέ χώέρα δεν εκδιέδει τα υπόέ τών περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικαέ ήέ όέ πόυ
τα πιστόπόιήτικαέ αυταέ δεν καλυέ πτόυν όέ λες τις περιπτώέσεις υπόέ 1 και 2 και 4 (β) τόυ αέ ρθρόυ 22 Α.,
τό εέ γγραφό ήέ τό πιστόπόιήτικόέ μπόρειέ να αντικαθιέσταται απόέ εέ νόρκή βεβαιέώσή ήέ , στα κραέ τή - μεέ λή
ήέ στις χώέρες όέ πόυ δεν πρόβλεέ πεται εέ νόρκή βεβαιέώσή, απόέ υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ ενδιαφερόμεέ νόυ
ενώέπιόν αρμόέ διας δικαστικήέ ς ήέ διόικήτικήέ ς αρχήέ ς, συμβόλαιόγραέ φόυ ήέ αρμόέ διόυ επαγγελματικόυέ ήέ
εμπόρικόυέ όργανισμόυέ τόυ κραέ τόυς μεέ λόυς ήέ τής χώέρας καταγώγήέ ς ήέ τής χώέρας όέ πόυ ειέναι
εγκατεστήμεέ νός ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας. Στήν περιέπτώσή αυτήέ όι αρμόέ διες δήμόέ σιες αρχεέ ς παρεέ χόυν
επιέσήμή δήέ λώσή στήν όπόιέ α αναφεέ ρεται όέ τι δεν εκδιέδόνται τα εέ γγραφα ήέ τα πιστόπόιήτικαέ τής
παρόυέ σας παραγραέ φόυ ήέ όέ τι τα εέ γγραφα ήέ τα πιστόπόιήτικαέ αυταέ δεν καλυέ πτόυν όέ λες τις
περιπτώέσεις πόυ αναφεέ ρόνται στα υπόέ 1 και 2 και 4 (β) τόυ αέ ρθρόυ 22 Α τής παρόυέ σας.
Οι επιέσήμες δήλώέσεις καθιέστανται διαθεέ σιμες μεέ σώ τόυ επιγραμμικόυέ απόθετήριέ όυ πιστόπόιήτικώέν
(e-Certis)cvi τόυ αέ ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν διαπιστώθειέ με όπόιόνδήέ πότε τρόέ πό όέ τι, στήν εν λόέ γώ χώέρα εκδιέδόνται τα υπόέ ψή πιστόπόιήτικαέ ,
ή πρόσφόραέ τόυ διαγώνιζόέ μενόυ απόρριέπτεται.
(ε) Για τις λόιπεέ ς περιπτώέσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 cvii, υπόβαέ λλεται υπευέ θυνή
δήέ λώσή τόυ πρόσφεέ ρόντός όέ τι δεν συντρεέ χόυν στό πρόέ σώπόέ τόυ όι όριζόέ μενόι λόέ γόι απόκλεισμόυέ cviii.
Ειδικαέ για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 cix, για τις εργόλήπτικεέ ς
επιχειρήέ σεις πόυ ειέναι εγγεγραμμεέ νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαέ λλόνται πιστόπόιήτικαέ χόρήγόυέ μενα απόέ τα
αρμόέ δια επιμελήτήέ ρια και φόρειές (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απόέ τα όπόιέ α απόδεικνυέ εται όέ τι τα
πρόέ σώπα με βεβαιέώσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχώένόυν τήν εργόλήπτικήέ επιχειέρήσή, δεν εέ χόυν διαπραέ ξει
σόβαρόέ επαγγελματικόέ παραέ πτώμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22cx
Για τήν απόέ δειξή τής μή συνδρόμήέ ς τόυ λόέ γόυ απόκλεισμόυέ τής παραγραέ φόυ Α.5 τόυ αέ ρθρόυ 22
υπόβαέ λλόνται, εφόέ σόν ό πρόσώρινόέ ς αναέ δόχός ειέναι ανώένυμή εταιριέα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυέ νται τής υπόχρεέ ώσής αυτήέ ς όι εταιρειέες
πόυ ειέναι εισήγμεέ νες στό Χρήματιστήέ ριό τής χώέρας εγκαταέ στασήέ ς τόυς και υπόβαέ λλόυν περιέ τόυέ τόυ
υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ νόέ μιμόυ εκπρόσώέπόυ τόυς].
- Πιστόπόιήτικόέ αρμόέ διας αρχήέ ς τόυ κραέ τόυς τής εέ δρας, απόέ τό όπόιέό να πρόκυέ πτει όέ τι όι μετόχεέ ς
ειέναι όνόμαστικεέ ς πόυ να εέ χει εκδόθειέ εέ ώς τριαέ ντα (30) εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ
τόυ.cxi
- Αναλυτικήέ καταέ στασή με τα στόιχειέα τών μετόέ χών τής εταιρειέας και τόν αριθμόέ τών μετόχώέν καέ θε
μετόέ χόυ (μετόχόλόέ γιό), όέ πώς τα στόιχειέα αυταέ ειέναι καταχώρήμεέ να στό βιβλιέ ό μετόέ χών τής
εταιρειέας, τό πόλυέ τριαέ ντα εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν απόέ τήν ήμεέ ρα υπόβόλήέ ς τής πρόσφόραέ ς.
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Ειδικόέ τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμιέζόυν μόέ νό τήν αναλυτικήέ
καταέ στασή με τα στόιχειέα τών μετόέ χών τής εταιρειέας και τόν αριθμόέ τών μετόχώέν καέ θε μετόέ χόυ
(μετόχόλόέ γιό), όέ πώς τα στόιχειέα αυταέ ειέναι καταχώρήμεέ να στό βιβλιέ ό μετόέ χών τής εταιρειέας, τό πόλυέ
τριαέ ντα (30) εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν απόέ τήν ήμεέ ρα υπόβόλήέ ς τής πρόσφόραέ ς καθώές ή απαιέτήσή για
τήν υπόβόλήέ τόυ πιστόπόιήτικόυέ απόέ τό όπόιέ ό να πρόκυέ πτει όέ τι όι μετόχεέ ς ειέναι όνόμαστικεέ ς,
καλυέ πτεται συέ μφώνα με τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 23.9 τής παρόυέ σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόέ σόν εέ χόυν καταέ τό διέκαιό τής εέ δρας τόυς όνόμαστικεέ ς
μετόχεέ ς, πρόσκόμιέζόυν :
αα) Πιστόπόιήτικόέ αρμόέ διας αρχήέ ς τόυ κραέ τόυς τής εέ δρας, απόέ τό όπόιέ ό να πρόκυέ πτει όέ τι όι
μετόχεέ ς ειέναι όνόμαστικεέ ς,
ββ) Αναλυτικήέ καταέ στασή μετόέ χών, με αριθμόέ τών μετόχώέν τόυ καέ θε μετόέ χόυ, όέ πώς τα στόιχειέα
αυταέ ειέναι καταχώρήμεέ να στό βιβλιέό μετόέ χών τής εταιρειέας με ήμερόμήνιέα τό πόλυέ 30 εργαέ σιμες
ήμεέ ρες πριν τήν υπόβόλήέ τής πρόσφόραέ ς.
γγ) Καέ θε αέ λλό στόιχειέό απόέ τό όπόιέό να πρόκυέ πτει ή όνόμαστικόπόιέήσή μεέ χρι φυσικόυέ
πρόσώέπόυ τών μετόχώέν, πόυ εέ χει συντελεστειέ τις τελευταιέες 30 (τριαέ ντα) εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν τήν
υπόβόλήέ τής πρόσφόραέ ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εέ χόυν καταέ τό διέκαιό τής χώέρας στήν όπόιέα εέ χόυν τήν εέ δρα
τόυς όνόμαστικεέ ς μετόχεέ ς, υπόβαέ λλόυν :
αα) Βεβαιέώσή περιέ μή υπόχρεέ ώσής όνόμαστικόπόιέήσής τών μετόχώέν απόέ αρμόέ δια αρχήέ , εφόέ σόν
υπαέ ρχει σχετικήέ πρόέ βλεψή, διαφόρετικαέ πρόσκόμιέζεται υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ διαγώνιζόέ μενόυ.
ββ) Έγκυρή και ενήμερώμεέ νή καταέ στασή μετόέ χών πόυ κατεέ χόυν τόυλαέ χιστόν 1% τών μετόχώέν.
γγ) Αν δεν τήρειέται τεέ τόια καταέ στασή, πρόσκόμιέζεται σχετικήέ καταέ στασή μετόέ χών (με 1%),
συέ μφώνα με τήν τελευταιέα Γενικήέ Συνεέ λευσή, αν όι μεέ τόχόι αυτόιέ ειέναι γνώστόιέ στήν εταιρειέα.
δδ) Αν δεν πρόσκόμισθειέ καταέ στασή καταέ τα ανώτεέ ρώ, ή εταιρειέα αιτιόλόγειέ τόυς λόέ γόυς πόυ όι
μεέ τόχόι αυτόιέ δεν τής ειέναι γνώστόιέ. Η αναθεέ τόυσα αρχήέ δεν υπεισεέ ρχεται στήν κριέσή τής ώς αέ νώ
αιτιόλόγιέ ας. Δυέ ναται ώστόέ σό να απόδειέξει τή δυνατόέ τήτα υπόβόλήέ ς τής καταέ στασής μετόέ χών και
μόέ νό στήν περιέ πτώσή αυτήέ ή εταιρειέα απόκλειέεται απόέ τήν παρόυέ σα διαδικασιέα.
Περαιτεέ ρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαέ λλεται ή υπευέ θυνή δήέ λώσή τής κόινήέ ς απόέ φασής
τών Υπόυργώέν Αναέ πτυξής και Επικρατειέας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για τήν περιέπτώσή τόυ αέ ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυέ σας διακήέ ρυξής, υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ
πρόσφεέ ρόντός όέ τι δεν εέ χει εκδόθειέ σε βαέ ρός τόυ απόέ φασή απόκλεισμόυέ , συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόραέ τήν καταλλήλόέ τήτα για τήν αέ σκήσή τής επαγγελματικήέ ς δραστήριόέ τήτας, όι
πρόσφεέ ρόντες πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι στήν Ελλαέ δα υπόβαέ λλόυν βεβαιέώσή εγγραφήέ ς στό Μ.Ε.ΕΠ cxii
cxiii
στις κατήγόριέες: ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης ταξης και άνω με προϋπολογισμό 1.714.890,84€,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1ης ταξης και άνω με προϋπολογισμό 352.126,60€ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1ης τάξης και άνω με προϋπολογισμό 389.677,88€
(εργασίες, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα αντίστοιχα).
(β) Οι πρόσφεέ ρόντες πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι σε λόιπαέ κραέ τή μεέ λή τής Ευρώπαιϋκήέ ς Ένώσής
πρόσκόμιέζόυν τις δήλώέσεις και πιστόπόιήτικαέ πόυ περιγραέ φόνται στό Παραέ ρτήμα XI τόυ
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Πρόσαρτήέ ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφεέ ρόντες πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ νόι σε κραέ τός μεέ λός τόυ Ευρώπαιϋκόυέ Οικόνόμικόυέ Χώέρόυ
(Ε.Ο.Χ) ήέ σε τριέτες χώέρες πόυ εέ χόυν υπόγραέ ψει και κυρώέσει τή ΣΔΣ, στό βαθμόέ πόυ ή υπόέ αναέ θεσή
δήμόέ σια συέ μβασή καλυέ πτεται απόέ τα Παραρτήέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεέ ς σήμειώέσεις τόυ
σχετικόυέ με τήν Ένώσή Πρόσαρτήέ ματός I τής ώς αέ νώ Συμφώνιέας, ήέ σε τριέτες χώέρες πόυ δεν
εμπιέ πτόυν στήν πρόήγόυέ μενή περιέπτώσή και εέ χόυν συναέ ψει διμερειές ήέ πόλυμερειές συμφώνιέες με τήν
Ένώσή σε θεέ ματα διαδικασιώέν αναέ θεσής δήμόσιέών συμβαέ σεών, πρόσκόμιέζόυν πιστόπόιήτικόέ
αντιέστόιχόυ επαγγελματικόυέ ήέ εμπόρικόυέ μήτρώέόυ. Στήν περιέπτώσή πόυ χώέρα δεν τήρειέ τεέ τόιό
μήτρώέό, τό εέ γγραφό ήέ τό πιστόπόιήτικόέ μπόρειέ να αντικαθιέσταται απόέ εέ νόρκή βεβαιέώσή ήέ , στα
κραέ τή - μεέ λή ήέ στις χώέρες όέ πόυ δεν πρόβλεέ πεται εέ νόρκή βεβαιέώσή, απόέ υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ
ενδιαφερόμεέ νόυ ενώέπιόν αρμόέ διας δικαστικήέ ς ήέ διόικήτικήέ ς αρχήέ ς, συμβόλαιόγραέ φόυ ήέ αρμόέ διόυ
επαγγελματικόυέ ήέ εμπόρικόυέ όργανισμόυέ τής χώέρας καταγώγήέ ς ήέ τής χώέρας όέ πόυ ειέναι
εγκατεστήμεέ νός ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας όέ τι δεν τήρειέται τεέ τόιό μήτρώέό και όέ τι ασκειέ τή
δραστήριόέ τήτα τόυ αέ ρθρόυ 21 τής παρόυέ σας.
Τα ώς αέ νώ δικαιόλόγήτικαέ υπόέ α), β) και γ) γιένόνται απόδεκταέ , εφόέ σόν εέ χόυν εκδόθειέ εέ ώς τριαέ ντα
(30) εργαέ σιμες ήμεέ ρες πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυς, εκτόέ ς αν συέ μφώνα με τις ειδικόέ τερες διαταέ ξεις
αυτώέν φεέ ρόυν συγκεκριμεέ νό χρόέ νό ισχυέ ός cxiv
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμικήέ και χρήματόόικόνόμική επαέ ρκεια τών όικόνόμικώέν φόρεέ ών απόδεικνυέ εται:
(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:



ειέτε απόέ τή βεβαιέώσή εγγραφήέ ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιέα απότελειέ τεκμήέ ριό τών πλήρόφόριώέν
πόυ περιεέ χει
ειέτε, στήν περιέ πτώσή πόυ όι απαιτήέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 22.Γ δεν καλυέ πτόνται απόέ τή βεβαιέώσή
εγγραφήέ ς, με τήν υπόβόλήέ ενόέ ς ήέ περισσόέ τερών απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα πόυ πρόβλεέ πόνται
στό Μεέ ρός Ι τόυ Παραρτήέ ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαέ μεέ σα για τα κριτήέ ρια επιλόγήέ ς) τόυ
Πρόσαρτήέ ματός Α τόυ ν. 4412/2016. cxv

Σε καέ θε περιέ πτώσή, ή βεβαιέώσή εγγραφήέ ς μπόρειέ να υπόβαέ λλεται για τήν απόέ δειξή μόέ νό όρισμεέ νών
απαιτήέ σεών όικόνόμικήέ ς και χρήματόόικόνόμικήέ ς επαέ ρκειας τόυ αέ ρθρόυ 22.Γ, ενώέ για τήν απόέ δειξή
τών λόιπώέν απαιτήέ σεών μπόρόυέ ν να πρόσκόμιέζόνται εέ να ήέ περισσόέ τερα απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα
πόυ πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός Ι τόυ Παραρτήέ ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναέ λόγα με τήν τιθεέ μενή
στό αέ ρθρό 22.Γ απαιέτήσή.
Ειδικαέ , για τήν απόέ δειξή τής απαιέτήσής τής μή υπεέ ρβασής τών ανώέτατών επιτρεπτώέν όριέών
ανεκτεέ λεστόυ υπόλόιέπόυ εργόλαβικώέν συμβαέ σεών:
 με τήν υπόβόλήέ ενήμερόέ τήτας πτυχιέ όυ εν ισχυέ ει ήέ
 με τήν υπόβόλήέ υπευέ θυνής δήέ λώσής τόυ πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ, συνόδευόέ μενής απόέ
πιέ νακα όέ λών τών υπόέ εκτεέ λεσή εέ ργών (ειέτε ώς μεμόνόμεέ νός αναέ δόχός εέ ιτε στό
πλαιέσιό κόινόπραξιέας ήέ υπεργόλαβιέας) και αναφόραέ για τό ανεκτεέ λεστό υπόέ λόιπό
αναέ εέ ργό και τό συνόλικόέ ανεκτεέ λεστό, για τις εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις πόυ δεν
διαθεέ τόυν ενήμεέ ρότήτα πτυχιέόυ καταέ τις κειέμενες διαταέ ξεις
(β) Οι αλλόδαπόιέ όικόνόμικόιέ φόρειές πόυ ειέναι εγγεγραμμεέ νόι σε επίσημους καταλόγους ήέ
διαθεέ τόυν πιστόπόιήτικόέ απόέ όργανισμόυέ ς πιστόπόιέήσής πόυ συμμόρφώένόνται με τα ευρώπαιϋκαέ
πρόέ τυπα πιστόπόιέήσής, καταέ τήν εέ ννόια τόυ Παραρτήέ ματός VII τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυέ ν να πρόσκόμιέζόυν στις αναθεέ τόυσες αρχεέ ς πιστόπόιήτικόέ εγγραφήέ ς, εκδιδόέ μενό
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απόέ τήν αρμόέ δια αρχήέ ήέ τό πιστόπόιήτικόέ πόυ εκδιέδεται απόέ τόν αρμόέ διό όργανισμόέ πιστόπόιέήσής,
καταέ τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραέ γραφό 9 τόυ παρόέ ντός αέ ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόιέ όικόνόμικόιέ φόρειές πόυ δεν ειέναι εγγεγραμμεέ νόι σε επιέσήμόυς καταλόέ γόυς ήέ
διαθεέ τόυν πιστόπόιήτικόέ απόέ όργανισμόυέ ς πιστόπόιέήσής καταέ τα ανώτεέ ρώ, υπόβαέ λλόυν ώς
δικαιόλόγήτικαέ εέ να ήέ περισσόέ τερα απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα πόυ πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός Ι τόυ
Παραρτήέ ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικήέ και επαγγελματικήέ ικανόέ τήτα τών όικόνόμικώέν φόρεέ ώ ν απόδεικνυέ εται:
(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.



ειέτε απόέ τή βεβαιέώσή εγγραφήέ ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιέα απότελειέ τεκμήέ ριό τών πλήρόφόριώέν
πόυ περιεέ χει
ειέτε, στήν περιέπτώσή πόυ όι απαιτήέ σεις τόυ αέ ρθρόυ 22.Δ δεν καλυέ πτόνται απόέ τή

βεβαιέώσή εγγραφήέ ς, με τήν υπόβόλήέ ενόέ ς ήέ περισσόέ τερών απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα
πόυ πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτήέ ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαέ μεέ σα για τα
κριτήέ ρια επιλόγήέ ς) τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α τόυ ν. 4412/2016 cxvi αναέ λόγα με τήν τιθεέ μενή
στό αέ ρθρό 22.Δ απαιέτήσή.

Σε καέ θε περιέ πτώσή, ή βεβαιέώσή εγγραφήέ ς μπόρειέ να υπόβαέ λλεται για τήν απόέ δειξή μόέ νό όρισμεέ νών
απαιτήέ σεών τεχνικήέ ς και επαγγελματικήέ ς ικανόέ τήτας τόυ αέ ρθρόυ 22.Δ, ενώέ για τήν απόέ δειξή τών
λόιπώέν απαιτήέ σεών μπόρόυέ ν να πρόσκόμιέζόνται εέ να ήέ περισσόέ τερα απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα πόυ
πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτήέ ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόιέ όικόνόμικόιέ φόρειέ ς πόυ ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν όι σε επίσημους καταλόγους ήέ
διαθεέ τόυν πιστόπόιήτικόέ απόέ όργανισμόυέ ς πιστόπόιέ ήσής πόυ συμμόρφώένόνται με τα
ευρώπαιϋ κ αέ πρόέ τυπα πιστόπόιέ ή σής, καταέ τήν εέ ννόια τόυ Παραρτήέ ματός VII τόυ Πρόσαρτήέ ματός
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυέ ν να πρόσκόμιέ ζόυν στις αναθεέ τόυσες αρχεέ ς πιστόπόιήτικόέ
εγγραφήέ ς εκδιδόέ μενό απόέ τήν αρμόέ δια αρχήέ ήέ τό πιστόπόιήτικόέ πόυ εκδιέ δεται απόέ τόν αρμόέ διό
όργανισμόέ πιστόπόιέ ή σής, καταέ τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραέ γραφό 9
τόυ παρόέ ντός αέ ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόιέ όικόνόμικόιέ φόρειέ ς πόυ δεν ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν όι σε επιέ σήμόυς καταλόέ γόυς ήέ
διαθεέ τόυν πιστόπόιήτικόέ απόέ όργανισμόυέ ς πιστόπόιέ ήσής καταέ τα ανώτεέ ρώ, υπόβαέ λλόυν ώς
δικαιόλόγήτικαέ εέ ν α ήέ περισσόέ τερα απόέ τα απόδεικτικαέ μεέ σα πόυ πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός ΙΙ τόυ
Παραρτήέ ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε cxvii
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιέ πτώσή νόμικόυέ πρόσώέπόυ, υπόβαέ λλόνται ήλεκτρόνικαέ , στόν φαέ κελό “Δικαιόλόγήτικαέ
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Πρόσώρινόυέ Αναδόέ χόυ, τα νόμιμόπόιήτικαέ εέ γγραφα απόέ τα όπόιέ α πρόκυέ πτει ή εξόυσιέα υπόγραφήέ ς
τόυ νόμιέμόυ εκπρόσώέπόυ και τα όπόιέα πρεέ πει να εέ χόυν εκδόθειέ εέ ώς τριαέ ντα (30) εργαέ σιμες ήμεέ ρες
πριν απόέ τήν υπόβόλήέ τόυς cxviii, εκτόέ ς αν συέ μφώνα με τις ειδικόέ τερες διαταέ ξεις αυτώέν φεέ ρόυν
συγκεκριμεέ νό χρόέ νό ισχυέ ός.
Εαέ ν ό πρόσφεέ ρών ειέναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συέ στασής,
2. Αντιέγραφό τόυ ισχυέ όντός καταστατικόυέ με τό ΦΕΚ στό όπόιέό εέ χόυν δήμόσιευτειέ όέ λες όι
μεέ χρι σήέ μερα τρόπόπόιήέ σεις αυτόυέ ήέ επικυρώμεέ νό αντιέγραφό κώδικόπόιήμεέ νόυ
καταστατικόυέ (εφόέ σόν υπαέ ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιέ ό εέ χει δήμόσιευτειέ τό πρακτικόέ ΔΣ εκπρόσώέπήσής τόυ νόμικόυέ πρόσώέπόυ,
4. Πρακτικόέ Δ.Σ περιέ εέ γκρισής συμμετόχήέ ς στό διαγώνισμόέ , στό όπόιέό μπόρειέ να περιεέ χεται
και εξόυσιόδόέ τήσή (εφόέ σόν αυτόέ πρόβλεέ πεται απόέ τό καταστατικόέ τόυ υπόψήφιέόυ
αναδόέ χόυ) για υπόγραφήέ και υπόβόλήέ πρόσφόραέ ς σε περιέπτώσή πόυ δεν υπόγραέ φει ό ιέδιός
ό νόέ μιμός εκπρόέ σώπός τόυ φόρεέ α τήν πρόσφόραέ και τα λόιπαέ απαιτόυέ μενα εέ γγραφα τόυ
διαγώνισμόυέ και όριέζεται συγκεκριμεέ νό αέ τόμό,
5. Πιστόπόιήτικόέ αρμόέ διας δικαστικήέ ς ήέ διόικήτικήέ ς αρχήέ ς περιέ τρόπόπόιήέ σεών τόυ
καταστατικόυέ / μή λυέ σής τής εταιρειέας.
Εαέ ν ό πρόσφεέ ρών ειέναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιέγραφό τόυ καταστατικόυέ , με όέ λα τα μεέ χρι σήέ μερα τρόπόπόιήτικαέ , ήέ φώτόαντιέγραφό
επικυρώμεέ νόυ, απόέ δικήγόέ ρό, κώδικόπόιήμεέ νόυ καταστατικόυέ , εφόέ σόν υπαέ ρχει.
2. Πιστόπόιήτικαέ αρμόέ διας δικαστικήέ ς ήέ διόικήτικήέ ς αρχήέ ς περιέ τών τρόπόπόιήέ σεών τόυ
καταστατικόυέ .
Σε περιέπτώσή εγκαταέ στασής τόυς στήν αλλόδαπήέ , τα δικαιόλόγήτικαέ συέ στασήέ ς τόυς
εκδιέδόνται με βαέ σή τήν ισχυέ όυσα νόμόθεσιέα τής χώέρας πόυ ειέναι εγκατεστήμεέ να, απόέ τήν
όπόιέα και εκδιέδεται τό σχετικόέ πιστόπόιήτικόέ .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι όικόνόμικόιέ φόρειέ ς πόυ ειέ ναι εγγεγραμμεέ ν όι σε επιέ σήμόυς καταλόέ γόυς ήέ διαθεέ τ όυν
πιστόπόιέ ήσή απόέ όργανισμόυέ ς πιστόπόιέ ήσής πόυ συμμόρφώένόνται με τα ευρώπαιϋ κ αέ πρόέ τυπα
πιστόπόιέ ήσής, καταέ τήν εέ ννόια τόυ Παραρτήέ ματός VII τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυέ ν να υπόβαέ λλόυν στις αναθεέ τ όυσες αρχεέ ς πιστόπόιήτικόέ εγγραφήέ ς εκδιδόέ μενό απόέ τήν
αρμόέ δια αρχήέ ήέ τό πιστόπόιήτικόέ πόυ εκδιέ δεται απόέ τόν αρμόέ διό όργανισμόέ πιστόπόιέ ήσής.
Στα πιστόπόιήτικαέ αυταέ αναφεέ ρ όνται τα δικαιόλόγήτικαέ βαέ σει τών όπόιέ ών εέ γινε ή εγγραφήέ τών
εν λόέ γώ όικόνόμικώέν φόρεέ ώ ν στόν επιέ σήμό καταέ λόγό ήέ ή πιστόπόιέ ήσή και ή καταέ ταξή στόν εν
λόέ γώ καταέ λόγό.
Η πιστόπόιόυέ μενή εγγραφήέ στόυς επιέ σήμόυς καταλόέ γόυς απόέ τόυς αρμόέ διόυς όργανισμόυέ ς ήέ τό
πιστόπόιήτικόέ , πόυ εκδιέ δεται απόέ τόν όργανισμόέ πιστόπόιέ ήσής, συνισταέ τεκμήέ ριό
καταλλήλόέ τήτας όέ σόν αφόραέ τις απαιτήέ σεις πόιότικήέ ς επιλόγήέ ς, τις όπόιέ ες καλυέ πτει ό επιέ σήμός
καταέ λόγός ήέ τό πιστόπόιήτικόέ .
Οι όικόνόμικόιέ φόρειέ ς πόυ ειέ ν αι εγγεγραμμεέ ν όι σε επιέ σήμόυς καταλόέ γόυς απαλλαέ σσόνται απόέ
τήν υπόχρεέ ώ σή υπόβόλήέ ς τών δικαιόλόγήτικώέν πόυ αναφεέ ρόνται στό πιστόπόιήτικόέ εγγραφήέ ς
τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόιέ φόρειέ ς πόυ ειέ ναι εγγεγραμμεέ ν όι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόέ σόν υπόβαέ λλόυν
«Ενήμερόέ τήτα Πτυχιέ όυ» εν ισχυέ , απαλλαέ σσόνται απόέ τήν υπόχρεέ ώσή υπόβόλήέ ς τών
δικαιόλόγήτικώέ ν cxix:
- απόέ σπασμα πόινικόυέ μήτρώέόυ τόυ αέ ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυέ σας για τόν Πρόέ εδρό και
Διευθυέ νόντα Συέ μβόυλό εργόλήπτικήέ ς επιχειέ ρήσής. Για τα λόιπαέ μεέ λή τόυ Δ.Σ τής εταιρειέ ας, θα
πρεέ πει να υπόβλήθειέ αυτότελώές απόέ σπασμα πόινικόυέ μήτρώέόυ, καθόέ σόν τα πρόέ σώπα αυταέ δεν
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καλυέ πτόνται απόέ τήν Ενήμερόέ τήτα Πτυχιέ όυ.
- φόρόλόγικήέ και ασφαλιστικήέ ενήμερόέ τήτα τόυ αέ ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυέ σας. cxx
- τα πιστόπόιήτικαέ απόέ τό αρμόέ διό Πρώτόδικειέ ό και τό ΓΕΜΗ τόυ αέ ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυέ σας
υπόέ τήν πρόυϋ πόέ θεσή όέ μώς όέ τι καλυέ πτόνται πλήέ ρώς (όέ λες όι πρόβλεπόέ μενες περιπτώέσεις) απόέ
τήν Ενήμερόέ τήτα Πτυχιέ όυ.
- τό πιστόπόιήτικόέ απόέ τό αρμόέ διό επιμελήτήέ ριό όέ σόν αφόραέ τό λόέ γό απόκλεισμόυέ τόυ αέ ρθρόυ
22. Α.4. (θ). cxxi
- τό πιστόπόιήτικόέ τής αρμόέ διας αρχήέ ς για τήν όνόμαστικόπόιέ ήσή τών μετόχώέ ν τόυ αέ ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα απόδεικτικαέ εέ γγραφα νόμιμόπόιέ ή σής τής εργόλήπτικήέ ς επιχειέ ρήσής.
Σε περιέ π τώσή πόυ καέ πόιό απόέ τα ανώτεέ ρώ δικαιόλόγήτικαέ εέ χει λήέ ξει, πρόσκόμιέ ζεται τό σχετικόέ
δικαιόλόγήτικόέ εν ισχυέ . Εφόέ σόν στήν Ενήμερόέ τήτα Πτυχιέ όυ δεν αναφεέ ρ εται ρήταέ όέ τι τα στελεέ χή
τόυ πτυχιέ όυ τόυ πρόσφεέ ρ όντα ειέ ναι ασφαλιστικώές ενήέ μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεέ ρών
πρόσκόμιέ ζει επιπλεέ όν τής Ενήμερόέ τήτας Πτυχιέ όυ, ασφαλιστικήέ ενήμερόέ τήτα για τα στελεέ χή
αυταέ .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περιέ π τώσή πόυ όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας επιθυμειέ να στήριχθειέ στις ικανόέ τήτες αέ λλών φόρεέ ών,
ή απόέ δειξή όέ τι θα εέ χει στή διαέ θεσήέ τόυ τόυς αναγκαιέ όυς πόέ ρόυς, γιέ νεται με τήν υπόβόλήέ
σχετικόυέ συμφώνήτικόυέ τών φόρεέ ώ ν αυτώέ ν για τόν σκόπόέ αυτόέ .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόραέ τών διαγώνιζόμεέ ν ών περιλαμβαέ νει τόυς ακόέ λόυθόυς ήλεκτρόνικόυέ ς
υπόφακεέ λόυς:
(α) υπόφαέ κελό με τήν εέ νδειξή «Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς»
(β) υπόφαέ κελό με τήν εέ νδειξή «Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ »
συέ μφώνα με τα κατώτεέ ρ ώ:
24.2 Ο ήλεκτρόνικόέ ς υπόφαέ κελός «Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς» πρεέ πει, επιέ πόινήέ απόκλεισμόυέ ,
να περιεέ χει cxxii τα ακόέ λόυθα:
- α) τό Τυπόπόιήμεέ ν ό Έντυπό Υπευέ θυνής Δήέ λώσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς, τόυ αέ ρθρόυ 15 τής παρόυέ σας.
24.3 Ο ήλεκτρόνικόέ ς υπόφαέ κελός «Οικόνόμικήέ Πρόσφόραέ » περιεέ χει τό ψήφιακαέ υπόγεγραμμεέ νό
αρχειέό pdf, τό όπόιέ ό παραέ γεται απόέ τό υπόσυέ στήμα, αφόυέ συμπλήρώθόυέ ν καταλλήέ λώς όι σχετικεέ ς
φόέ ρμες.
24.4 Στήν περιέπτώσή πόυ με τήν πρόσφόραέ υπόβαέ λλόνται ιδιώτικαέ εέ γγραφα, αυταέ
γιένόνται απόδεκταέ ειέτε καταέ τα πρόβλεπόέ μενα στις διαταέ ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’
94) ειέτε και σε απλήέ φώτότυπιέ α, εφόέ σόν συνυπόβαέ λλεται υπευέ θυνή δήέ λώσή, στήν
όπόιέα βεβαιώένεται ή ακριέβειαέ τόυς και ή όπόιέα φεέ ρει υπόγραφήέ μεταέ τήν εέ ναρξή τής
διαδικασιέας συέ ναψής συέ μβασής (ήέ τόι μεταέ τήν ήμερόμήνιέα αναέ ρτήσής τής
πρόκήέ ρυξής τής συέ μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxxiii.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφεέ ρών όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας αναφεέ ρει στήν πρόσφόραέ τόυ τό τμήέ μα τής συέ μβασής πόυ
πρότιέθεται να αναθεέ σει υπόέ μόρφήέ υπεργόλαβιέ ας σε τριέτόυς, καθώές και τόυς υπεργόλαέ βόυς πόυ
πρότειένει.
25.2. Η τήέ ρήσή τών υπόχρεώέσεών τής παρ. 2 τόυ αέ ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόέ υπεργόλαέ βόυς δεν
αιέρει τήν ευθυέ νή τόυ κυριέόυ αναδόέ χόυ.
25.3. .................................................................... cxxiv
25.4 Η αναθεέ τόυσα αρχήέ :
α) επαλήθευέ ει υπόχρεώτικαέ τή συνδρόμήέ τών λόέ γών απόκλεισμόυέ τόυ αέ ρθρόυ 22 Α τής παρόυέ σας
για τόυς υπεργόλαέ βόυς και όέ τι διαθεέ τόυν τα αντιέστόιχα πρόσόέ ντα για τήν εκτεέ λεσή τόυ εέ ργόυ πόυ
αναλαμβαέ νόυνcxxv συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμεέ νό Έντυπό
Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειέ υπόχρεώτικαέ απόέ τόν όικόνόμικόέ φόρεέ α να αντικαταστήέ σει εέ ναν υπεργόλαέ βό, όέ ταν απόέ
τήν ώς αέ νώ επαλήέ θευσή πρόκυέ πτει όέ τι συντρεέ χόυν λόέ γόι απόκλεισμόυέ τόυ και όέ τι δεν καλυέ πτει τα
αντιέστόιχα πρόσόέ ντα για τήν εκτεέ λεσή τόυ εέ ργόυ πόυ αναλαμβαέ νει συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εέ γκρισή κατασκευήέ ς τόυ δήμόπρατόυέ μενόυ εέ ργόυ, απόφασιέ στήκε με τήν αριθμ. 16818/2019 Απόέ φασή Περιφερειακόυέ Συμβόυλιέ όυ Π.Ι.Ν.
26.2 Ο Κυέ ριός τόυ Έργόυ μπόρειέ να εγκαταστήέ σει για τό εέ ργό αυτόέ Τεχνικόέ Συέ μβόυλ ό. Ο
Αναέ δόχός τόυ εέ ρ γόυ, εέ χει τήν υπόχρεέ ώ σή να διευκόλυέ νει τις δραστήριόέ τήτες τόυ Τεχνικόυέ
Συμβόυέ λόυ, πόυ πήγαέ ζόυν απόέ τή συμβατικήέ σχεέ σή τής Υπήρεσιέ ας με αυτόέ ν.
26.3........................................................................................... cxxvi
Λευκάδα 20-07-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμ.Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Διευθυντής
Τ.Ε.Π.Ε. Λευκάδος

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ/Α’

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α’

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α’

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τήν με αριθμόέ 252-10/03-03-2021( ΑΔΑ: ΩΓΗ47ΛΕ-7ΚΖ) απόέ φασή
ΠΙΝ

Οικόνόμικήέ ς Επιτρόπήέ ς
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Για τήν εέ ννόια τών “καέ τώ τών όριέών” δήμόσιέών συμβαέ σεών , πρβ. αέ ρθρό 2 παρ. 1 περ. 29 τόυ ν.
4412/2016.
Συμπλήρώένόνται τα στόιχειέα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς. Επισήμαιένεται όέ τι όι αναθεέ τόντες φόρειές
δυέ νανται να χρήσιμόπόιόυέ ν τό παρόέ ν τευέ χός διακήέ ρυξής για τις συμβαέ σεις πόυ αναθεέ τόυν
συέ μφώνα με τις διαταέ ξεις τόυ Βιβλιέόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Αναγραέ φεται ό κώδικόέ ς ταυτόπόιέήσής τής διατιθεέ μενής πιέστώσής (π.χ. κώδικόέ ς εναέ ριθμόυ εέ ργόυ
στό ΠΔΕ ήέ κώδικόέ ς πιέστώσής τόυ τακτικόυέ πρόυϋ πόλόγισμόυέ τόυ φόρεέ α υλόπόιέήσής). Σε
περιέπτώσή συγχρήματόδότόυέ μενών εέ ργών απόέ πόέ ρόυς τής Ευρώπαιϋκήέ ς Ένώσής, αναγραέ φεται
και ό τιέτλός τόυ Επιχειρήσιακόυέ Πρόγραέ μματός τόυ ΕΣΠΑ ήέ αέ λλόυ συγχρήματόδότόυέ μενόυ απόέ
πόέ ρόυς ΕΕ πρόγραέ μματός στό πλαιέσιό τόυ όπόιέ όυ ειέναι ενταγμεέ νό τό δήμόπρατόυέ μενό εέ ργό.
Συμπλήρώένεται ή επώνυμιέα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς.
Mεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας ''Επικόινώνιέα'' τόυ υπόσυστήέ ματός
Πρβ. αέ ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήέ ρυξή συέ μβασής περιλαμβαέ νει κατ' ελαέ χιστόν τις
πλήρόφόριέες πόυ πρόβλεέ πόνται στό Μεέ ρός Γ΄ τόυ Παραρτήέ ματός V τόυ Πρόσαρτήέ ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επισήμαιένεται όέ τι, μεέ χρι τήν εέ κδόσή τυπόπόιήμεέ νόυ εντυέ πόυ πρόκήέ ρυξής συέ μβασής
για συμβαέ σεις καέ τώ τών όριέών, όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς, μπόρόυέ ν να χρήσιμόπόιόυέ ν τό αντιέστόιχό
τυπόπόιήμεέ νό εέ ντυπό “Πρόκήέ ρυξή Συέ μβασής”, αντλώέντας τό απόέ τή διαδρόμήέ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφώένόνταέ ς τό
αναλόέ γώς.
Aπόέ
απόέ
τις 2-5-2019, παρεέ χεται ή νεέ α ήλεκτρόνικήέ
υπήρεσιέα Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεέ ρει τή δυέ νατόέ τήτα ήλεκτρόνικήέ ς
συέ νταξής και διαχειέρισής τόυ Τυπόπόιήμεέ νόυ Εντυέ πόυ Υπευέ θυνής Δήέ λώσής (ΤΕΥΔ). Μπόρειέτε να
δειέτε τή σχετικήέ ανακόιένώσή στή Διαδικτυακήέ Πυέ λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επισήμαιένεται όέ τι ή χρήέ σή τής ώς αέ νώ υπήρεσιέας για τή συέ νταξή τόυ ΤΕΥΔ ειέναι πρόαιρετικήέ για
τις αναθεέ τόυσες αρχεέ ς και τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές, καθώές εξακόλόυθόυέ ν να εχόυν τή
δυνατόέ τήτα να διαμόρφώέσόυν τό .doc αρχειέό πόυ ειέναι διαθεέ σιμό στήν ιστόσελιέδα τής Αρχήέ ς στή
διαδρόμήέ
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Η περιέπτώσή ι) συμπλήρώένεται και περιλαμβαέ νεται στή Διακήέ ρυξή, εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ
πρόβλεέ πει υπόδειέγματα εγγραέ φών πρός υπόβόλήέ απόέ τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές, π.χ εγγυήτικώέν
επιστόλώέν.
Συμπλήρώένόνται τυχόέ ν αέ λλα εέ γγραφα συέ μβασής ήέ τευέ χή πόυ ή αναθεέ τόυσα αρχήέ κριέν ει αναγκαιέ α
με σκόπόέ να περιγραέ ψει ήέ να πρόσδιόριέσει στόιχειέα τής συέ μβασής ήέ τής διαδικασιέας συέ ναψής.
Όταν ειέναι αδυέ νατό να παρασχεθειέ ελευέ θερή, πλήέ ρής, αέ μεσή και δώρεαέ ν ήλεκτρόνικήέ πρόέ σβασή
σε όρισμεέ να εέ γγραφα τής συέ μβασής μπόρειέ να περιλήφθειέ στό παρόέ ν αέ ρθρό τής διακήέ ρυξής
πρόέ βλεψή όέ τι τα σχετικαέ εέ γγραφα τής συέ μβασής θα διατεθόυέ ν με μεέ σα αέ λλα πλήν τών
ήλεκτρόνικώέν (όέ πώς τό ταχυδρόμειέό ήέ αέ λλό καταέ λλήλό μεέ σό ήέ συνδυασμόέ ς ταχυδρόμικώέν ήέ
αέ λλών καταλλήέ λών μεέ σών και ήλεκτρόνικώέν μεέ σών). Στήν περιέ πτώσή αυτήέ πρότειένεται ή
ακόέ λόυθή διατυέ πώσή: «Τα ακόέ λόυθα εέ γγραφα τής συέ μβασής ........................... διατιέθενται απόέ
…………………………., όδόέ ς …………………, πλήρόφόριέες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόέ μενόι μπόρόυέ ν ακόέ μα, να λαέ βόυν γνώέσή τών παρακαέ τώ εγγραέ φών τής συέ μβασής ……,
στα γραφειέα τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς καταέ τις εργαέ σιμες ήμεέ ρες και ώέρες.»
Όταν δεν μπόρειέ να πρόσφερθειέ ελευέ θερή, πλήέ ρής, αέ μεσή και δώρεαέ ν ήλεκτρόνικήέ πρόέ σβασή σε
όρισμεέ να εέ γγραφα τής συέ μβασής, διόέ τι ή αναθεέ τόυσα αρχήέ πρότιέθεται να εφαρμόέ σει τήν παρ. 2
τόυ αέ ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεέ ρόνται, στό παρόέ ν αέ ρθρό τής διακήέ ρυξής, τα μεέ τρα
πρόστασιέας τόυ εμπιστευτικόυέ χαρακτήέ ρα τών πλήρόφόριώέν, τα όπόιέα απαιτόυέ νται, και τόν
τρόέ πό με τόν όπόιέό ειέναι δυνατήέ ή πρόέ σβασή στα σχετικαέ εέ γγραφα. Ενδεικτικαέ , λ.χ., ή
αναθεέ τόυσα αρχήέ θα μπόρόυέ σε να αναφεέ ρει όέ τι: “Ο όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας αναλαμβαέ νει τήν
υπόχρεέ ώσή να τήρήέ σει εμπιστευτικαέ και να μή γνώστόπόιήέ σει σε τριέτόυς (συμπεριλαμβανόμεέ νών
τών εκπρόσώέπών τόυ ελλήνικόυέ και διεθνόυέ ς Τυέ πόυ), χώριές τήν πρόήγόυέ μενή εέ γγραφή
συγκαταέ θεσή τής Αναθεέ τόυσας Αρχήέ ς, τα ανώτεέ ρώ εέ γγραφα ήέ πλήρόφόριέες πόυ πρόκυέ πτόυν απόέ
αυταέ . Οι όικόνόμικόιέ φόρειές διασφαλιέζόυν τήν τήέ ρήσή τών απαιτήέ σεών αυτώέν απόέ τό πρόσώπικόέ
τόυς, τόυς υπεργόλαέ βόυς τόυς και καέ θε αέ λλό τριέτό πρόέ σώπό πόυ χρήσιμόπόιόυέ ν καταέ τήν
αναέ θεσή ήέ εκτεέ λεσή τής συέ μβασής. Για τόν σκόπόέ αυτόέ , καταέ τήν παραλαβήέ τών εγγραέ φών τής
συέ μβασής, υπόβαέ λλει υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόιέα δήλώένει τα ανώτεέ ρώ”.
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Συμπλήρώένεται απόέ τήν Αναθεέ τόυσα Αρχήέ με σαφήέ νεια συγκεκριμεέ νή ήμερόμήνιέα ( “εγκαιέρώς,
ήέ τόι ώς τήν... ), πρός απόφυγήέ όιασδήέ πότε συέ γχυσής και αμφιβόλιέας.
xiii
Συμπλήρώένεται ή τεέ ταρτή ήμεέ ρα πριν απόέ τή λήέ ξή τής πρόθεσμιέ ας τόυ αέ ρθρόυ 14 τής
παρόυέ σας.Σε περιέ πτώσή πόυ ή ήμεέ ρα αυτήέ ειέναι αργιέα, τιέθεται ή πρόήγόυέ μενή αυτήέ ς εργαέ σιμή
ήμεέ ρα. Πρβλ και αέ ρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
xiv
Πρβλ. αέ ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xv
Σε περιέπτώσή εφαρμόγήέ ς τής διαδικασιέας τόυ αέ ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν.
4412/2016 “Ελευέ θερή συμπλήέ ρώσή τιμόλόγιέόυ”, όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς περιλαμβαέ νόυν στήν εν
λόέ γώ περιέ πτώσή (στ) αναφόραέ για τήν υπόβόλήέ τόυ σχετικόυέ τιμόλόγιέόυ.
xvi
Πρβ. αέ ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ
ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήέ θήκε απόέ τό αέ ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
xvii
Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν.
4605/2019 και τό αέ ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειώένεται όέ τι ή πρόθεσμιέα τών 10
ήμερώέν πόυ αναγραέ φεται στό παρόέ ν σήμειέό αφόραέ μόέ νό τόν χρόέ νό υπόγραφήέ ς τής ΥΔ και σε
καμιέα περιέ πτώσή δεν συνδεέ εται με τήν συνόλικήέ πρόθεσμιέ α υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν με τήν
εέ ννόια όέ τι όι όικόνόμικόιέ φόρειές εέ χόυν τή δυνατόέ τήτα να υπόβαέ λλόυν τήν πρόσφόραέ τόυς
όπότεδήέ πότε καταέ τήν ώς αέ νώ πρόθεσμιέα.
xviii
Επισήμαιένεται όέ τι, ώς πρός τις πρόθεσμιέες για τήν όλόκλήέ ρώσή τών ενεργειώέν τής Επιτρόπήέ ς
Διενεέ ργειας Διαγώνισμόυέ ισχυέ όυν τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιέό
πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιήέ θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν.
4609/2019
xix
Πρβ αέ ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όέ πώς πρόστεέ θήκε με τήν παρ. 28 τόυ αέ ρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήέ θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
xx
Επισήμαιένεται όέ τι αν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ θεώρήέ σει όέ τι πρόσφόρεέ ς φαιένόνται ασυνήέ θιστα
χαμήλεέ ς, απαιτειέ απόέ τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές να εξήγήέ σόυν τήν τιμήέ ήέ τό κόέ στός πόυ
πρότειένόυν στήν πρόσφόραέ τόυς, εντόέ ς απόκλειστικήέ ς πρόθεσμιέας, καταέ ανώέτατό όέ ριό δεέ κα
ήμερώέν απόέ τήν κόινόπόιέήσή τής σχετικήέ ς πρόέ σκλήσής. Στήν περιέπτώσή αυτήέ εφαρμόέ ζόνται τα
αέ ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.
xxi
Πρβλ. αέ ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.
xxii
Πρβλ. αέ ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
xxiii
Πρβλ. αέ ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς αντικατασταέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 12 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
xxiv
Με τήν επιφυέ λαξή τών παρ. 7 και 8 τόυ αέ ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήέ ψή επανόρθώτικώέν
μεέ σών ).
xxv
Πρβλ. αέ ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
xxvi
Πρβλ. αέ ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 13 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
xxvii
Πρβλ. αέ ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
xxviii
Η απόέ φασή κατακυέ ρώσής κόινόπόιειέται στόν πρόσώρινόέ αναέ δόχό: 1) στήν περιέπτώσή υπόβόλήέ ς
υπευέ θυνής δήέ λώσής, μεταέ τόν εέ λεγχό αυτήέ ς και τή διαπιέστώσή τής όρθόέ τήταέ ς τής απόέ τήν
Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ καταέ τό αέ ρθρό 4.2 ε' πρώέτό εδαέ φιό, και 2) στήν περιέ πτώσή πόυ δεν
απαιτειέται ή υπόβόλήέ υπευέ θυνής δήέ λώσής, μεταέ τήν όλόκλήέ ρώσή τόυ ελεέ γχόυ τών
δικαιόλόγήτικώέν τόυ πρόσώρινόυέ αναδόέ χόυ καταέ τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 4.2 α' εέ ώς δ' τής
παρόυέ σας και τήν αέ πρακτή παέ ρόδό τής πρόθεσμιέας αέ σκήσής πρόδικαστικήέ ς πρόσφυγήέ ς.
xxix
Πρβλ. αέ ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.
xxx
Πρβλ. παρ. 7 τόυ αέ ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και αέ ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
xxxi
Πρβλ. αέ ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
xxxii
Πρβ. αέ ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν.
4605/2019.
xxxiii
Πρβλ. αέ ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xii
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Πρβ. αέ ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε απόέ τό αέ ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.
4605/2019.
xxxv
Πρβλ. αέ ρθρό 372 παρ. 1 εέ ώς 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxvi
Πρβ. αέ ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε απόέ τό αέ ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.
4605/2019
xxxvii
Πρβλ. αέ ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιέήθήκε με τό αέ ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
xxxviii
Τιέθεται μόέ νό εφόέ σόν πρόέ κειται για συγχρήματόδότόυέ μενό εέ ργό απόέ πόέ ρόυς τής Ευρώπαιϋκήέ ς
Ένώσής.
xxxix
Τιέθεται μόέ νό εφόέ σόν επιλεγειέ ή διενεέ ργεια κλήέ ρώσής για τή συγκρόέ τήσή συλλόγικώέν όργαέ νών.
xl
Απόέ 1-1-2017 τιέθεται σε ισχυέ τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόιέό με τό αέ ρθρό 13 καταργειέ τό π.δ
113/2010.
xli
Τιέθεται μόέ νό όέ ταν εκ τόυ συμβατικόυέ πόσόυέ (1.000.000 ΕΥΡΩ χώριές ΦΠΑ), πρόκυέ πτει υπόχρεέ ώσή
όνόμαστικόπόπιέήσής τών μετόχώέν τών Α.Ε.
xlii
Νόέ μόι, ΠΔ και υπόυργικεέ ς απόφαέ σεις πόυ εκδιέδόνται μεταέ τήν εέ ναρξή τής διαδικασιέας συέ ναψής
τής συέ μβασής συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυέ ν μεέ ρός τόυ
εφαρμόστεέ όυ θεσμικόυέ πλαισιέόυ τής.
xliii
Όταν πρόέ κειται για συγχρήματόδότόυέ μενό απόέ τήν Ε.Ε. εέ ργό, τόυέ τό να αναγραέ φεται στή
Διακήέ ρυξή και ειδικόέ τερα να αναγραέ φεται ό τιέτλός τής Πραέ ξής και τόυ Επιχειρήσιακόυέ
Πρόγραέ μματός στό πλαιέσιό τόυ όπόιέόυ ειέναι ενταγμεέ νό τό δήμόπρατόυέ μενό εέ ργό, καθώές και τα
πόσόσταέ συγχρήματόδόέ τήσής τής δαπαέ νής τόυ εέ ργόυ απόέ εθνικόυέ ς και ενώσιακόυέ ς πόέ ρόυς (με
αναφόραέ στό διαρθρώτικόέ ταμειέό). Επιέσής, ή σχετικήέ συμπλήέ ρώσή ακόλόυθειέ τή διακριτήέ
όρόλόγιέα Συλλόγικεέ ς Απόφαέ σεις ( ΣΑ ) εέ ργών ήέ ΚΑΕ, αναέ λόγα τήν πήγήέ χρήματόδόέ τήσής (ΠΔΕ ήέ
Τακτικόέ ς πρόυϋ πόλόγισμόέ ς). Για τό ζήέ τήμα τής αναέ λήψής δαπανώέν δήμόσιέών επενδυέ σεών, βλ. και
αέ ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
xliv
Οι κρατήέ σεις πρόσαρμόέ ζόνται αναέ λόγα με τόν φόρεέ α εκτεέ λεσής τόυ εέ ργόυ.
xlv
Πρβλ. αέ ρθρό 4 παρ. 3 εέ βδόμό εδαέ φιό τόυ ν. 4013/2011, όέ πώς αντικατασταέ θήκε απόέ τό αέ ρθρό 44
τόυ ν. 4605/2019.
xlvi
Ή/και ή Επιτρόπήέ Διαγώνισμόυέ , καταέ περιέ πτώσή (πρβλ. αέ ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xlvii
Πρβλ. όμόιέώς πρόήγόυέ μενή υπόσήμειέώσή.
xlviii
Συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναέ λήψή υπόχρεώέσεών απόέ τόυς διαταέ κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακήρυέ ξεις, όι απόφαέ σεις αναέ θεσής και όι συμβαέ σεις πόυ συναέ πτόνται για λόγαριασμόέ
τών φόρεέ ών Γενικήέ ς Κυβεέ ρνήσής αναφεέ ρόυν απαραιέτήτα τόν αριθμόέ και τή χρόνόλόγιέα τής
απόέ φασής αναέ λήψής υπόχρεέ ώσής, τόν αριθμόέ καταχώέρισήέ ς τής στα λόγιστικαέ βιβλιέα τόυ όικειέ όυ
φόρεέ α, καθώές και τόν αριθμόέ τής απόέ φασής εέ γκρισής τής πόλυετόυέ ς αναέ λήψής σε περιέ πτώσή πόυ
ή δαπαέ νή εκτειένεται σε περισσόέ τερα τόυ ενόέ ς όικόνόμικαέ εέ τή.". Επιέσής, συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ιέδιόυ π.δ : “Διακήρυέ ξεις, όέ πόυ απαιτειέται, και απόφαέ σεις αναέ θεσής πόυ εκδιέδόνται
και συμβαέ σεις πόυ συναέ πτόνται απόέ φόρειές τής Γενικήέ ς Κυβεέ ρνήσής ειέναι αέ κυρες, εφόέ σόν δεν εέ χει
πρόήγήθειέ αυτώέν ή εέ κδόσή τής απόέ φασής αναέ λήψής υπόχρεέ ώσής τόυ αέ ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ
παρόέ ντός. "Πρβλ. και αέ ρθρό 5 τόυ ώς αέ νώ διαταέ γματός “Αναέ λήψή δαπανώέν δήμόσιέών
επενδυέ σεών”.
xlix
Σε περιέπτώσή πόυ περιλαμβαέ νόνται τυχόέ ν δικαιώέματα πρόαιέρεσής, διαμόρφώένεται αναλόέ γώς ή
εκτιμώέμενή αξιέα τής συέ μβασής (πρόυϋ πόλόγισμόέ ς δήμόπραέ τήσής) και τό παρόέ ν αέ ρθρό (πρβ. αέ ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
l
Τό πόσόέ τών απρόέ βλεπτών δαπανώέν επαναυϋ πόλόγιέζεται καταέ τήν υπόγραφήέ τής συέ μβασής,
αναέ λόγα με τήν πρόσφερθειέσα εέ κπτώσή, ώέστε να διατήρειέται ή εν λόέ γώ πόσόστιαιέα αναλόγιέα τόυ
15% επιέ τής δαπαέ νής εργασιώέν με ΓΕ&ΟΕ, συέ μφώνα με τήν παραέ γραφό 3 τόυ αέ ρθρόυ 156 ν.
4412/2016.
li
Πρβλ. αέ ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
lii
Η αναθεέ τόυσα αρχήέ διαμόρφώένει τό παρόέ ν σήμειέό τής διακήέ ρυξής, αναέ λόγα με τό αν απόφασιέσει
να υπόδιαιρεέ σει τή συέ μβασή σε περισσόέ τερα τμήέ ματα/εέ ργα ήέ όέ χι, ήέ τόι να τα αναθεέ σει ώς ενιαιέό
συέ νόλό. Στήν περιέπτώσή πόυ επιλεέ ξει να μήν υπόδιαιρεέ σει σε τμήέ ματα, αναφεέ ρει, στό παρόέ ν
σήμειέό τής διακήέ ρυξής, τόυς βασικόυέ ς λόέ γόυς τής απόέ φασήέ ς τής αυτήέ ς (πρβλ. αέ ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).
liii
όέ πώς συμπλήρώέθήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
xxxiv
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Μπόρειέ ή εέ ναρξή τής πρόθεσμιέας να όριέζεται διαφόρετικαέ , αν λόέ γόυ χαέ ρή δεν πρόβλεέ πεται ή
αέ μεσή εέ ναρξή τών εργασιώέν (αέ ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με τήν επιφυέ λαξή τής επόέ μενής υπόσήμειέώσής.
Οι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς μπόρειέ να επιτρεέ πόυν τήν υπόβόλήέ εναλλακτικώέν πρόσφόρώέν και στήν
περιέπτώσή αυτήέ πρόσαρμόέ ζεται αντιστόιέ χώς τό 13.4. ( πρβλ αέ ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ).
Τό πόσόστόέ τής εγγυέ ήσής συμμετόχήέ ς δεν μπόρειέ να υπερβαιένει τό 2% τής εκτιμώέμενής αξιέας τής
συέ μβασής, χώριές τό Φ.Π.Α., με αναέ λόγή στρόγγυλόπόιέήσή μή συνυπόλόγιζόμεέ νών τών
δικαιώμαέ τών πρόαιέρεσής και παραέ τασής τής συέ μβασής (Πρβ αέ ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όέ πώς
τρόπόπόιήέ θήκε με τήν παρ. 5α τόυ αέ ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβ. αέ ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τήν περ. 4 τόυ αέ ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ αέ ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019
Εφόέ σόν συντρεέ χει περιέπτώσή, καταέ τό αέ ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόέ τε μνήμόνευέ όνται και όι
απαραιέτήτες λεπτόμεέ ρειες.
Συμπλήρώένεται αν πρόβλεέ πεται ήέ όέ χι ή χόρήέ γήσή πρόκαταβόλήέ ς. Συέ μφώνα με τήν παραέ γραφό 10
εδ. α τόυ αέ ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όέ πώς πρόστεέ θήκε με τήν παρ. 3 τόυ αέ ρθρόυ 242 τόυ ν.
4072/2012), στις περιπτώέσεις συγχρήματόδότόυέ μενών δήμόέ σιών εέ ργών στις διακήρυέ ξεις
υπόχρεώτικαέ περιλαμβαέ νεται δυνατόέ τήτα χόρήέ γήσής πρόκαταβόλήέ ς. Η υπόχρεέ ώσή αυτήέ
εξακόλόυθειέ να ισχυέ ει και για τα πρόγραέ μματα τής περιόέ δόυ 2014-2020 δυναέ μει τής παρ. 15 τόυ
αέ ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
Εφόέ σόν πρόβλεέ πεται πρόκαταβόλήέ συμπλήρώένόνται όι όέ ρόι για τήν εγγυήτικήέ επιστόλήέ
πρόκαταβόλήέ ς. Επισήμαιένεται όέ τι ή εγγυέ ήσή καλήέ ς εκτεέ λεσής καλυέ πτει και τήν παρόχήέ ισόέ πόσής
πρόκαταβόλήέ ς πρός τόν αναέ δόχό, χώριές να απαιτειέται ή καταέ θεσή εγγυέ ήσής πρόκαταβόλήέ ς. Στήν
περιέπτώσή πόυ με τήν παρόυέ σα όριέζεται μεγαλυέ τερό υέ ψός πρόκαταβόλήέ ς (πχ 15%), αυτήέ
λαμβαέ νεται με τήν καταέ θεσή απόέ τόν αναέ δόχό εγγυέ ήσής πρόκαταβόλήέ ς πόυ θα καλυέ πτει τή
διαφόραέ μεταξυέ τόυ πόσόυέ τής εγγυέ ήσής καλήέ ς εκτεέ λεσής και τόυ πόσόυέ τής καταβαλλόέ μενής
πρόκαταβόλήέ ς (παρ. 1 δ αέ ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).
Οι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς μπόρόυέ ν να ζήτόυέ ν απόέ τόυς πρόσφεέ ρόντες να παραέ σχόυν «Εγγυέ ήσή καλήέ ς
λειτόυργιέας» για τήν απόκαταέ στασή τών ελαττώμαέ τών πόυ ανακυέ πτόυν ήέ τών ζήμιώέν πόυ
πρόκαλόυέ νται απόέ δυσλειτόυργιέα τών εέ ργών καταέ τήν περιέόδό εγγυέ ήσής καλήέ ς λειτόυργιέας,
εφόέ σόν πρόβλεέ πεται στα εέ γγραφα τής συέ μβασής. Τό υέ ψός τής εγγυέ ήσής καλήέ ς λειτόυργιέας
συμπλήρώένεται σε συγκεκριμεέ νό χρήματικόέ πόσόέ . Οι εγγυήτικεέ ς επιστόλεέ ς καλήέ ς λειτόυργιέας
περιλαμβαέ νόυν κατ’ ελαέ χιστόν τα αναφερόέ μενα στήν παραέ γραφό 15.2 τής παρόυέ σας και
επιπρόέ σθετα, τόν αριθμόέ και τόν τιέτλό τής σχετικήέ ς συέ μβασής.
Τα γραμμαέ τια συέ στασής χρήματικήέ ς παρακαταθήέ κής τόυ Ταμειέ όυ Παρακαταθήκώέν και Δανειέών,
για τήν παρόχήέ εγγυήέ σεών συμμετόχήέ ς και καλήέ ς εκτεέ λεσής (εγγυόδότικήέ παρακαταθήέ κή)
συστήέ νόνται συέ μφώνα με τήν ειδικήέ νόμόθεσιέα πόυ διεέ πει αυτόέ και ειδικόέ τερα βαέ σει τόυ αέ ρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβριέόυ 1926/3 Ιανόυαριέ όυ 1927 (“Περιέ συσταέ σεώς και απόδόέ σεώς
παρακαταθήκώέν και καταθεέ σεών παραέ τώ Ταμειέώ Παρακαταθήκώέν και Δανειέών”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρώτ. 2756/23-5-2017 εέ γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυέ σας, ώς πρός τις εγγυήέ σεις
συμμετόχήέ ς.
Η ελαέ χιστή πρόθεσμιέ α παραλαβήέ ς τών πρόσφόρώέν καθόριέζεται συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 121 όυ ν.
4412/2016, όέ πώς αυτόέ τρόπόπόιήέ θήκε με τήν παρ. 19 τόυ αέ ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .
Πρότειένεται όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς να όριέζόυν τήν ήμερόμήνιέα ήλεκτρόνικήέ ς απόσφραέ γισής τών
πρόσφόρώέν μεταέ τήν παρεέ λευσή τριώέν εργασιέμών ήμερώέν απόέ τήν καταλήκτικήέ ήμερόμήνιέα
υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν, πρόκειμεέ νόυ να εέ χει πρόσκόμιστειέ απόέ τόυς συμμετεέ χόντες και ή
πρώτόέ τυπή εγγυέ ήσή συμμετόχήέ ς, συέ μφώνα με τα πρόβλεπόέ μενα στό αέ ρθρό 3.5. περ. β τής
παρόυέ σας.
Οριέζεται ό χρόέ νός απόέ τήν Αναθεέ τόυσα Αρχήέ κατ΄ εκτιέμήσή τών ιδιαιτερότήέ τών τής διαδικασιέας.
Για τόν καθόρισμόέ τόυ χρόέ νόυ ισχυέ ός τής πρόσφόραέ ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
Πρβ. υπόσήμειέώσή για πρόκήέ ρυξή συέ μβασής στό αέ ρθρό 2.1 τής παρόυέ σας.
Συέ μφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αέ ρθρόυ 377 καθώές και τις παρ. 11 και 12
αέ ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθειέ ή υπόχρεέ ώσή δήμόσιέευσής πρόκήέ ρυξής συέ μφώνα με τις
παρ. 7 και 8 αέ ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεέ χρι τήν 31/12/2017 σε δυέ ό ήμερήέ σιες εφήμεριέδες και
στόν περιφερειακόέ και τόπικόέ τυέ πό μεέ χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενόέ τήτα Δ τής εγκυκλιέόυ με
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αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβλ. αέ ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ επιλεέ ξει τή διαβόυέ λευσή επιέ τών
δήμόσιευμεέ νών εγγραέ φών τής συέ μβασής συέ μφώνα πρός τα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 68 ν.
4412/2016, συμπλήρώένεται τό αέ ρθρό 20 Α κατ΄ αντιστόιχιέα με τό αέ ρθρό 20Α τόυ τευέ χόυς
διακήέ ρυξής συέ μβασής εέ ργόυ με αξιόλόέ γήσή μελεέ τής (μελετόκατασκευήέ )
lxxi
Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιένεται όέ τι όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς δεν μπόρόυέ ν να καλόυέ ν
συγκεκριμεέ νες ταέ ξεις/ πτυχιέα τόυ ΜΕΕΠ.
lxxii
Κατ’ αντιστόιχιέα με τα όυσιώέδή χαρακτήριστικαέ τόυ εέ ργόυ συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 11 τής
παρόυέ σας (αναφεέ ρεται ή κατήγόριέα ήέ όι κατήγόριέες στις όπόιέες εμπιέπτει τό εέ ργό συέ μφώνα με τό
αέ ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικόέ τερόυς όέ ρόυς τόυ αέ ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).
lxxiii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αέ ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
lxxiv
Πρβλ. αέ ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκε με τό αέ ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επισήμαιένεται όέ τι όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς πρεέ πει να πρόσαρμόέ ζόυν τό σχετικόέ πεδιέό
τόυ Μεέ ρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικόέ τερα, αντιέ τής αναφόραέ ς σε “τελεσιέδική καταδικαστικήέ
απόέ φασή”, δεδόμεέ νής τής ώς αέ νώ νόμόθετικήέ ς μεταβόλήέ ς, να θεέ τόυν τή φραέ σή “αμεταέ κλήτή
καταδικαστικήέ απόέ φασή”, ή δε σχετικήέ δήέ λώσή τόυ όικόνόμικόυέ φόρεέ α στό ΤΕΥΔ αφόραέ μόέ νό σε
αμεταέ κλήτες καταδικαστικεέ ς απόφαέ σεις.
lxxv
Πρβλ. αέ ρθρό 73 παρ. 1 τελευταιέα δυέ ό εδαέ φια τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκαν με τό
αέ ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
lxxvi
Πρβ. αέ ρθρό 73 παρ. 2 περιέ πτώσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόιέα πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.
lxxvii
Οι λόέ γόι τής παραγραέ φόυ 22.Α.4. απότελόυέ ν δυνήτικόυέ ς λόέ γόυς απόκλεισμόυέ συέ μφώνα με τό
αέ ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταέ συνεέ πεια, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ δυέ ναται να επιλεέ ξει εέ ναν,
περισσόέ τερόυς, όέ λόυς ήέ ενδεχόμεέ νώς και κανεέ ναν απόέ τόυς λόέ γόυς απόκλεισμόυέ συνεκτιμώέντας
τα ιδιαιέτερα χαρακτήριστικαέ τής υπόέ αναέ θεσή συέ μβασής (εκτιμώέμενή αξιέα αυτήέ ς, ειδικεέ ς
περισταέ σεις κλπ), με σχετικήέ πρόέ βλεψή στό παρόέ ν σήμειέό τής διακήέ ρυξής.
lxxviii
Σήμειώένεται όέ τι ό ανώτεέ ρώ εθνικόέ ς λόέ γός απόκλεισμόυέ τιέθεται στή διακήέ ρυξή μόέ νό για
συμβαέ σεις εέ ργών πρόυϋ πόλόγισμόυέ εκτιμώέμενής αξιέας ανώέτερής τόυ 1.000.000,00 ευρώέ και στήν
περιέπτώσή αυτήέ συμπλήρώένεται στό Μεέ ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ
lxxix
Πρβλ. αέ ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόιέα πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν.
4497/2017. Επιέσής, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 εέ γγραφό τής Αρχήέ ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικαέ με τήν απόέ φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβριέ όυ 2018 στήν υπόέ θεσή C-124/2017 Vossloh,
ιδιέώς σκεέ ψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
lxxx
Υπενθυμιέζεται όέ τι αναφόραέ στήν παραέ γραφό 22.Α.4 θα γιένει μόέ νό στήν περιέπτώσή πόυ ή
Αναθεέ τόυσα Αρχήέ επιλεέ ξει καέ πόιόν απόέ τόυς δυνήτικόυέ ς λόέ γόυς απόκλεισμόυέ .
lxxxi
Επισήμαιένεται όέ τι όέ λα τα κριτήέ ρια πόιότικήέ ς επιλόγήέ ς, πλήν τής καταλλήλόέ τήτας για τήν αέ σκήσή
επαγγελματικήέ ς δραστήριόέ τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόέ με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ειέναι πρόαιρετικαέ για τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ και πρεέ πει να σχετιέζόνται και να ειέναι αναέ λόγα με τό
αντικειέμενό τής συέ μβασής (αέ ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καέ θε περιέπτώσή, πρεέ πει να
διαμόρφώένόνται καταέ τρόέ πό, ώέστε να μήν περιόριέζεται δυσαναέ λόγα ή συμμετόχήέ τών
ενδιαφερόέ μενών όικόνόμικώέν φόρεέ ών στόυς διαγώνισμόυέ ς. Καταέ τό σταέ διό τόυ πρόσδιόρισμόυέ
τών κριτήριέών καταλλήλόέ τήτας τών υπόψήφιέών, ειέναι αναγκαιέό να τήρόυέ νται απόέ τις
αναθεέ τόυσες αρχεέ ς, όι θεμελιώέδεις ενώσιακεέ ς αρχεέ ς, ιδιέώς ή αρχήέ τής ιέσής μεταχειέρισής τών
συμμετεχόέ ντών, τής απόφυγήέ ς τών διακριέσεών, τής διαφαέ νειας και τής αναέ πτυξής τόυ ελευέ θερόυ
ανταγώνισμόυέ . Τα κριτήέ ρια επιλόγήέ ς τόυ αέ ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταέ ζόνται καταέ τή διαδικασιέα
ελεέ γχόυ τής καταλλήλόέ τήτας τόυ πρόσφεέ ρόντός να εκτελεέ σει τή συέ μβασή (κριτήέ ρια “on/off”).
lxxxii
Επισήμαιένεται όέ τι όι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς δεν μπόρόυέ ν να καλόυέ ν συγκεκριμεέ νες ταέ ξεις/ πτυχιέα
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όέ πώς ισχυέ όυν δυναέ μει τόυ αέ ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'
εέ ώς δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόέ με τό αέ ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και
αέ ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όέ πώς αντικατασταέ θήκε με τό αέ ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν.
4472/2017).
lxxxiii
Οι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς μπόρόυέ ν να επιβαέ λλόυν απαιτήέ σεις πόυ να διασφαλιέζόυν όέ τι όι
όικόνόμικόιέ φόρειέ ς διαθεέ τόυν τήν αναγκαιέα όικόνόμικήέ και χρήματόδότικήέ ικανόέ τήτα για τήν
εκτεέ λεσή τής συέ μβασής. Όλες όι απαιτήέ σεις πρεέ πει να σχετιέζόνται και να ειέναι αναέ λόγες με τό
αντικειέμενό τής συέ μβασής (πρβ. αέ ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιέό εδαέ φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016). Οι εν λόέ γώ απαιτήέ σεις καθόριέζόνται περιγραφικαέ στό παρόέ ν σήμειέό, χώριές
lxx
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παραπόμπήέ σε ταέ ξεις/πτυχιέα τόυ ΜΕΕΠ. Σε καέ θε περιέπτώσή και μεέ χρι τήν καταέ ργήσή τών
αέ ρθρών 80 εέ ώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν εέ ναρξή ισχυέ ός τόυ π.δ. τόυ αέ ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ
ν. 4472/2017, επισήμαιένεται όέ τι, εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ επιλεέ ξει τήν παραπόμπήέ σε
ταέ ξεις/πτυχιέα τόυ ΜΕΕΠ ώς πρός τόν καθόρισμόέ τών απαιτήέ σεών για τις εγγεγραμμεέ νες στό
ΜΕΕΠ εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις, πρεέ πει να περιγραέ ψει αναλυτικαέ τις αντιέστόιχες απαιτήέ σεις και
για τις αλλόδαπεέ ς εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις.
lxxxiv
Οι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς μπόρόυέ ν να επιβαέ λλόυν απαιτήέ σεις πόυ να διασφαλιέζόυν όέ τι όι όικόνόμικόιέ
φόρειέ ς διαθεέ τόυν τήν αναγκαιέα τεχνικήέ και επαγγελματικήέ ικανόέ τήτα για τήν εκτεέ λεσή τής
συέ μβασής. Όλες όι απαιτήέ σεις πρεέ πει να σχετιέζόνται και να ειέναι αναέ λόγες με τό αντικειέμενό τής
συέ μβασής (πρβ. αέ ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιέ ό εδαέ φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόέ γώ
απαιτήέ σεις καταρχαέ ς καθόριέζόνται περιγραφικαέ στό παρόέ ν σήμειέό, χώριές παραπόμπήέ σε
ταέ ξεις/πτυχιέα τόυ ΜΕΕΠ ήέ βαθμιέδες/κατήγόριέες τόυ ΜΕΚ. Σε καέ θε περιέπτώσή και μεέ χρι τήν
καταέ ργήσή τών αέ ρθρών 80 εέ ώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν εέ ναρξή ισχυέ ός τόυ π.δ. τόυ αέ ρθρόυ
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαιένεται όέ τι, εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ επιλεέ ξει τήν
παραπόμπήέ σε ταέ ξεις/πτυχιέα τόυ ΜΕΕΠ ήέ βαθμιέδες/κατήγόριέες τόυ ΜΕΚ ώς πρός τόν καθόρισμόέ
τών απαιτήέ σεών για τις εγγεγραμμεέ νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις (πχ. στελεέ χώσή),
πρεέ πει να περιγραέ ψει αναλυτικαέ τις αντιέστόιχες απαιτήέ σεις και για τις αλλόδαπεέ ς εργόλήπτικεέ ς
επιχειρήέ σεις.
lxxxv
Πρόαιρετικήέ επιλόγήέ : Η παρ. 22.Ε τιέθεται καταέ διακριτικήέ ευχεέ ρεια τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς και
συμπλήρώένεται συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιένεται όέ τι όέ λες όι απαιτήέ σεις
πρεέ πει να σχετιέζόνται και να ειέναι αναέ λόγες με τό αντικειέμενό τής συέ μβασής (αέ ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
lxxxvi
Τό εδαέ φιό αυτόέ πρόστιέθεται καταέ τήν κριέσή τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αέ λλώς διαγραέ φεται.
lxxxvii
Ως πρός τόν τρόέ πό υπόβόλήέ ς τών απόδεικτικώέν μεέ σών τόυ παρόέ ντός αέ ρθρόυ, τα όπόιέα εέ χόυν
συνταχθειέ/ παραχθειέ απόέ τόυς ιέδιόυς τόυς όικόνόμικόυέ ς φόρειές πρβλ. αέ ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
lxxxviii
Πρβ αέ ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόιέ α πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σήμειώένεται όέ τι ή πρόθεσμιέα τών 10 ήμερώέν πόυ αναγραέ φεται στό παρόέ ν σήμειέό αφόραέ μόέ νό τόν
χρόέ νό υπόγραφήέ ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμιέα περιέπτώσή δεν συνδεέ εται με τή συνόλικήέ πρόθεσμιέα
υπόβόλήέ ς τών πρόσφόρώέν, με τήν εέ ννόια όέ τι όι όικόνόμικόιέ φόρειές εέ χόυν τή δυνατόέ τήτα να
υπόβαέ λλόυν τήν πρόσφόραέ τόυς όπότεδήέ πότε καταέ τήν ώς αέ νώ πρόθεσμιέα.
lxxxix
Επισήμαιένεται όέ τι ή ανώτεέ ρώ δυνατόέ τήτα εναπόέ κειται στή διακριτικήέ ευχεέ ρεια τόυ όικόνόμικόυέ
φόρεέ α. Εξακόλόυθειέ να υφιέσταται ή δυνατόέ τήτα να υπόγραέ φεται τό ΤΕΥΔ απόέ τό συέ νόλό τών
φυσικώέν πρόσώέπών πόυ αναφεέ ρόνται στα τελευταιέα δυέ ό εδαέ φια τόυ αέ ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν.
4412/2016, όέ πώς τρόπόπόιήέ θήκαν με τό αέ ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
xc
Πρβλ. αέ ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιέό πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
xci
Η υπόχρεώτικήέ αντικαταέ στασή τόυ τριέτόυ, ώς πρός τήν παρ. 4, εναπόέ κειται στή διακριτικήέ
ευχεέ ρεια τής αναθεέ τόυσας αρχήέ ς, εφόέ σόν δε δεν τήν επιθυμειέ, απαλειέφεται ή αναφόραέ στήν παρ. 4
στό παρόέ ν σήμειέό. Πρβλ. αέ ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016.
xcii
Πρβλ. αέ ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7, περ. α,
υπόπεριέπτώσή αε τόυ ν. 4605/2019..
xciii
Πρβ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
xciv
Εφισταέ ται ή πρόσόχήέ τών αναθετόυσώέν αρχώέν στό όέ τι πρεέ πει να ζήτειέται ή πρόσκόέ μισή
δικαιόλόγήτικώέν πρός απόέ δειξή μόέ νό τών λόέ γών απόκλεισμόυέ και τών κριτήριέών επιλόγήέ ς πόυ
εέ χόυν τεθειέ στήν παρόυέ σα διακήέ ρυξή. Επισήμαιένεται, περαιτεέ ρώ, όέ τι, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ δυέ ναται,
καταέ τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτειέ απόέ πρόσφεέ ρόντες, σε όπόιόδήέ πότε χρόνικόέ
σήμειέό καταέ τή διαέ ρκεια τής διαδικασιέας, να υπόβαέ λλόυν όέ λα ήέ όρισμεέ να δικαιόλόγήτικαέ , όέ ταν
αυτόέ απαιτειέται για τήν όρθήέ διεξαγώγήέ τής διαδικασιέας.
xcv
Πρβ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
xcvi
Συέ μφώνα με τό αέ ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιέό εδαέ φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας
ειέναι Έλλήνας πόλιέτής ήέ εέ χει τήν εγκαταέ στασήέ τόυ στήν Ελλαέ δα, όι υπόχρεώέσεις τόυ πόυ αφόρόυέ ν
τις εισφόρεέ ς κόινώνικήέ ς ασφαέ λισής καλυέ πτόυν τόέ σό τήν κυέ ρια όέ σό και τήν επικόυρικήέ
ασφαέ λισή."
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Πρβ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
xcviii
Λαμβανόμεέ νόυ υπόέ ψή τόυ συέ ντόμόυ, σε πόλλεέ ς περιπτώέσεις, χρόέ νόυ ισχυέ ός τών πιστόπόιήτικώέν
φόρόλόγικήέ ς ενήμερόέ τήτας, όι όικόνόμικόιέ φόρειές μεριμνόυέ ν να απόκτόυέ ς εγκαιέρώς
πιστόπόιήτικαέ πόυ να καλυέ πτόυν και τόν χρόέ νό υπόβόλήέ ς τής πρόσφόραέ ς, συέ μφώνα με τα
ειδικόέ τερα όριζόέ μενα στό αέ ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμεέ νόυ να τα υπόβαέ λόυν, εφόέ σόν
αναδειχθόυέ ν πρόσώρινόιέ αναέ δόχόι. Τα εν λόέ γώ πιστόπόιήτικαέ υπόβαέ λλόνται μαζιέ με τα υπόέ λόιπα
απόδεικτικαέ μεέ σα τόυ αέ ρθρόυ 23 απόέ τόν πρόσώρινόέ αναέ δόχό μεέ σώ τής λειτόυργικόέ τήτας τής
«Επικόινώνιέας» τόυ υπόσυστήέ ματός.
xcix
Οι υπευέ θυνες δήλώέσεις τόυ παρόέ ντός τευέ χόυς φεέ ρόυν εγκεκριμεέ νή πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ
υπόγραφήέ ήέ πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ πόυ υπόστήριέζεται απόέ εγκεκριμεέ νό
πιστόπόιήτικόέ (Πρβλ. αέ ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
c
Πρβλ. όμόιέώς ώς αέ νώ υπόσήμειέώσή για τα πιστόπόιήτικαέ φόρόλόγικήέ ς ενήμερόέ τήτας
ci
Πρβλ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cii
Πρβ αέ ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν.
4605/2019
ciii
Εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ τήν επιλεέ ξει ώς λόέ γό απόκλεισμόυέ .
civ
Πρβ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cv
Με εκτυέ πώσή τής καρτεέ λας “Στόιχειέα Μήτρώέόυ/ Επιχειέρήσής”, όέ πώς αυταέ εμφανιέζόνται στό
taxisnet.
cvi
Η πλατφόέ ρμα τής Ευρώπαιϋκήέ ς Επιτρόπήέ ς eCertis για τήν αναζήέ τήσή ισόδυέ ναμών πιστόπόιήτικώέν
αέ λλών κρατώέν-μελώέν τής Ε.Ε ειέναι διαθεέ σιμή, χώριές κόέ στός, στή διαδρόμήέ .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαιένεται όέ τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειέναι ό αρμόέ διός εθνικόέ ς
φόρεέ ας για τήν καταχώέρήσή και τήέ ρήσή τών στόιχειέών τόυ eCertis για τήν Ελλαέ δα. Πρβλ. τό με
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχετικόέ εέ γγραφό τής Αρχήέ ς στόν ακόέ λόυθό συέ νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==
cvii
Εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ τις επιλεέ ξει, όέ λες ήέ καέ πόια/ες εξ αυτώέν, ώς λόέ γόυς απόκλεισμόυέ .
cviii
Επισήμαιένεται όέ τι ή αναθεέ τόυσα αρχήέ , εφόέ σόν μπόρεέ σει να απόδειέξει, με καταέ λλήλα μεέ σα, όέ τι
συντρεέ χει καέ πόια απόέ τις περιπτώέσεις αυτεέ ς, απόκλειέει όπόιόνδήέ πότε όικόνόμικόέ φόρεέ α απόέ τή
συμμετόχήέ στή διαδικασιέα συέ ναψής τής δήμόέ σιας συέ μβασής.
cix
Εφόέ σόν ή αναθεέ τόυσα αρχήέ τήν επιλεέ ξει ώς λόέ γό απόκλεισμόυέ .
cx
Η υπόχρεέ ώσή πρόσκόέ μισής δικαιόλόγήτικώέν όνόμαστικόπόιέήσής μετόχώέν, εφόέ σόν πρόέ κειται για
συμβαέ σεις εκτιμώέμενής αξιέας αέ νώ τόυ 1.000.000,00 ευρώέ, αφόραέ μόέ νό στις ανώένυμες εταιρειέες
πόυ λαμβαέ νόυν μεέ ρός στό διαγώνισμόέ , ειέτε πρόέ κειται για μεμόνώμεέ νόυς υπόψήέ φιόυς, ειέτε για
μεέ λή ενώέσεών Εξαιρόυέ νται τής υπόχρεέ ώσής αυτήέ ς όι εταιρειέες πόυ ειέναι εισήγμεέ νες στό
Χρήματιστήέ ριό τής χώέρας εγκαταέ στασήέ ς τόυς και υπόβαέ λλόυν περιέ τόυέ τόυ υπευέ θυνή δήέ λώσή τόυ
νόμιέμόυ εκπρόσώέπόυ τόυς.
cxi
Πρβ παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cxii
Εφόέ σόν συντρεέ χει περιέπτώσή λόέ γώ τόυ πρόυϋ πόλόγισμόυέ τής συέ μβασής, πρεέ πει να πρόβλεέ πεται
και ή δυνατόέ τήτα συμμετόχήέ ς επιχειρήέ σεών εγγεγραμμεέ νών στα Νόμαρχιακαέ Μήτρώέα (βλεέ πετε
αέ ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περιέ πτώσή αυτήέ να τιέθεται ή αντιέστόιχή πρόέ βλεψή.
cxiii
ή όπόιέα εκδιέδεται συέ μφώνα με τις ειδικεέ ς διαταέ ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φεέ ρει συγκεκριμεέ νό
χρόέ νό ισχυέ ός.
cxiv
Πρβλ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxv
Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όέ πώς ισχυέ όυν δυναέ μει τόυ αέ ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εέ ώς δ' τόυ ν.
4472/2017, σε συνδυασμόέ με τό αέ ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016
cxvi
Πρβλ. όμόιέώς πρόήγόυέ μενή υπόσήμειέώσή
xcvii
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Εφόέ σόν εέ χει αναφερθειέ σχετικήέ απαιέτήσή στό αέ ρθρό 22.Ε συμπλήρώένεται αναλόέ γώς συέ μφώνα με
τό αέ ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
cxviii
Πρβλ. παραέ γραφό 12 αέ ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς αυτήέ πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριέπτώσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxix
Συέ μφώνα με τή διαέ ταξή τόυ αέ ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχήέ σε
διαγώνισμόυέ ς δήμόσιέών εέ ργών χόρήγειέται σε καέ θε εργόλήπτικήέ επιχειέρήσή εγγεγραμμεέ νή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόέ τήτα πτυχιέόυ», ή όπόιέα, σε συνδυασμόέ με τή βεβαιέώσή εγγραφήέ ς πόυ εκδιέδεται
απόέ τήν υπήρεσιέα τήέ ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνισταέ «επιέσήμό καταέ λόγό αναγνώρισμεέ νών
εργόλήπτώέν» [...] και απαλλαέ σσει τις εργόλήπτικεέ ς επιχειρήέ σεις απόέ τήν υπόχρεέ ώσή να
καταθεέ τόυν τα επιμεέ ρόυς δικαιόλόγήτικαέ στόυς διαγώνισμόυέ ς.” Επισήμαιένεται όέ τι, συέ μφώνα με
τό αέ ρθρό 22 ( Τρόπόπόιήέ σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρώέτό
εδαέ φιό τής περιέπτώσής 31 τής παραγραέ φόυ 1 τόυ αέ ρθρόυ 377 αντικαθιέσταται ώς εξήέ ς: «31) τόυ
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν τών αέ ρθρών 80 εέ ώς 110, τα όπόιέα παραμεέ νόυν σε ισχυέ μεέ χρι τήν
εέ κδόσή τόυ πρόεδρικόυέ διαταέ γματός τόυ αέ ρθρόυ 83, τών παραγραέ φών 4 και 5 τόυ αέ ρθρόυ 20 και
τής παραγραέ φόυ 1 α τόυ αέ ρθρόυ 176».
cxx
Στήν περιέπτώσή όέ μώς πόυ ή Ενήμερόέ τήτα Πτυχιέόυ δεν καλυέ πτει τις εισφόρεέ ς επικόυρικήέ ς
ασφαέ λισής, τα σχετικαέ δικαιόλόγήτικαέ υπόβαέ λλόνται ξεχώρισταέ .
cxxi
Μόέ νό στήν περιέπτώσή πόυ εέ χει επιλεγειέ απόέ τήν αναθεέ τόυσα αρχήέ ώς λόέ γός απόκλεισμόυέ .
cxxii
Επισήμαιένεται όέ τι ό όικόνόμικόέ ς φόρεέ ας παραέ γει απόέ τό υπόσυέ στήμα τό ήλεκτρόνικόέ αρχειέό
«εκτυπώέσεις» τών Δικαιόλόγήτικώέν Συμμετόχήέ ς σε μόρφήέ αρχειέόυ Portable Document Format
(PDF), τό όπόιέ ό υπόγραέ φεται με εγκεκριμεέ νή πρόήγμεέ νή ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ ήέ πρόήγμεέ νή
ήλεκτρόνικήέ υπόγραφήέ με χρήέ σή εγκεκριμεέ νών πιστόπόιήτικώέν και επισυναέ πτεται στόν
(υπό)φακεέ λό τής πρόσφόραέ ς «Δικαιόλόγήτικαέ Συμμετόχήέ ς» (Πρβλ αέ ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
cxxiii
Πρβ. αέ ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όέ πώς πρόστεέ θήκε με τό αέ ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιήέ θήκε απόέ τό αέ ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
cxxiv
Οι αναθεέ τόυσες αρχεέ ς μπόρόυέ ν να πρόβλεέ πόυν στα εέ γγραφα τής συέ μβασής όέ τι, κατόέ πιν αιτήέ ματός
τόυ υπεργόλαέ βόυ και εφόέ σόν ή φυέ σή τής συέ μβασής τό επιτρεέ πει, ή αναθεέ τόυσα αρχήέ καταβαέ λλει
απευθειέας στόν υπεργόλαέ βό τήν αμόιβήέ τόυ για τήν εκτεέ λεσή πρόμήέ θειας, υπήρεσιέας ήέ εέ ργόυ,
δυναέ μει συέ μβασής υπεργόλαβιέ ας με τόν αναέ δόχό. Στήν περιέπτώσή αυτήέ , στα εέ γγραφα τής
συέ μβασής καθόριέζόνται τα ειδικόέ τερα μεέ τρα ήέ όι μήχανισμόιέ πόυ επιτρεέ πόυν στόν κυέ ριό αναέ δόχό
να εγειέρει αντιρρήέ σεις ώς πρός αδικαιόλόέ γήτες πλήρώμεέ ς, καθώές και όι ρυθμιέσεις πόυ αφόρόυέ ν
αυτόέ ν τόν τρόέ πό πλήρώμήέ ς. Στήν περιέπτώσή αυτήέ δεν αιέρεται ή ευθυέ νή τόυ κυέ ριόυ αναδόέ χόυ.
Συμπλήρώένεται αναλόέ γώς.
cxxv
Πρβλ και αέ ρθρό 165 ν. 4412/2016.
cxxvi
Εφόέ σόν στή Διακήέ ρυξή τιέθενται επιπλεέ όν όέ ρόι τεχνικήέ ς ικανόέ τήτας, αναφεέ ρεται ή σχετικήέ
απόέ φασή τόυ Υπόυργόυέ Υπόδόμώέν και Μεταφόρώέν, όέ πώς απαιτειέται απόέ τό αέ ρθρό 76 παρ. 2 τόυ
ν. 4412/2016 ήέ ή αντιέστόιχή απόέ φασή τόυ αέ ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλεέ όν
όέ ρόυς τεχνικήέ ς και όικόνόμικήέ ς ικανόέ τήτας.
cxvii

