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Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
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α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθετουσα αρχη: Δημος Παιανιας
Αριθμος Φορολογικου Μητρωου (Α.Φ.Μ.):………………………….
Κωδικος ηλεκτρονικης τιμολογησης …………………………………..4
Οδο ς
: Καραολη & Δημητριου 38Α
Ταχ.Κωδ.
: 190 02 - Παιανια
Τηλ.
: 213 2030749
Γενικη Διευ θυνση
στο
Διαδι κτυο
(URL)
www.paiania.gov.gr
E-Mail
: ty@peania.gov.gr
Πληροφορι ες:
: Ε. Μουντρα κη
Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δημος Παιανιας
Φορεας κατασκευης του εργου: Δημος Παιανιας
Προισταμενη Αρχη : Το Δημοτικο Συμβουλιο του Δημου Παιανιας, πλην της περιπτωσεως της
παρ.1(ε) του αρθρου 72 του ν.3852/2010, που την αρμοδιοτητα ασκει η Οικονομικη Επιτροπη
του Δημου Παιανιας
Διευθυνουσα Υπηρεσια : Διευθυνση Τεχνικων Υπηρεσιων Δημου Παιανιας
Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο : Συμβουλιο Δημοσιων Έργων Περιφερειας Αττικης

Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης καταργηθουν,
συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα, στους προσφεροντες 5 η στον αναδοχο τα
στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν καθολικο
διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η παρουσα διακηρυξη,
β) το Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ)6
γ)το εντυπο οικονομικης προσφορας, οπως παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποσυστηματος,
δ) ο προυπολογισμος δημοπρατησης,
ε) το τιμολογιο δημοπρατησης,
στ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
ζ) το τευχος τεχνικων προδιαγραφων,
ι) το τευχος τεχνικης περιγραφης,
ια)τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη επι ολων των ανωτερω

2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της
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συμβασης7 στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης
www.promitheus.gov.gr. καθως και στην ιστοσελιδα https://www.paiania.gov.gr/ Στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και
διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Καθε ειδους επικοινωνια και ανταλλαγη πληροφοριων πραγματοποιειται μεσω της διαδικτυακης
πυλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την Δευτερα 23/05/2022.8 η αναθετουσα αρχη παρεχει
σε ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 26/05/2022.9
Απαντησεις σε τυχον διευκρινισεις που ζητηθουν, αναρτωνται στον δημοσια προσβασιμο ηλεκτρονικο
χωρο του διαγωνισμου στην προαναφερομενη πυλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζι με τα υπολοιπα εγγραφα της συμβασης προς ενημερωση των ενδιαφερομενων οικονομικων
φορεων, οι οποιοι ειναι υποχρεωμενοι να ενημερωνονται με δικη τους ευθυνη μεσα απο τον υποψη
ηλεκτρονικο χωρο.
Η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια παραλαβης των προσφορων, ουτως ωστε ολοι οι
ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις να μπορουν να λαβουν γνωση ολων των αναγκαιων πληροφοριων
για την καταρτιση των προσφορων στις ακολουθες περιπτωσεις:
α) οταν, για οποιονδηποτε λογο, προσθετες πληροφοριες, αν και ζητηθηκαν απο τον οικονομικο φορεα
εγκαιρα, δεν εχουν παρασχεθει το αργοτερο τεσσερις (4) ημερες πριν απο την προθεσμια που οριζεται
για την παραλαβη των προσφορων,
β) οταν τα εγγραφα της συμβασης υφιστανται σημαντικες αλλαγες.
Η διαρκεια της παρατασης θα ειναι αναλογη με τη σπουδαιοτητα των πληροφοριων που ζητηθηκαν η
των αλλαγων.
Όταν οι προσθετες πληροφοριες δεν εχουν ζητηθει εγκαιρα η δεν εχουν σημασια για την προετοιμασια
καταλληλων προσφορων, η παραταση της προθεσμιας εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια της
αναθετουσας αρχης.
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ10.
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 11,
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορε ς
υποβα λλονται απο τους ενδιαφερομε νους ηλεκτρονικα , με σω της
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη ημερομηνια
και ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 18 της παρου σας διακη ρυξης, σε ηλεκτρονικο φα κελο του
υποσυστη ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρα φονται, τουλα χιστον, με προηγμε νη
ηλεκτρονικη υπογραφη , η οποι α υποστηρι ζεται απο αναγνωρισμε νο (εγκεκριμε νο)
πιστοποιητικο , συ μφωνα με την παρ. 2 του α ρθρου 37 του ν. 4412/2016. 12
Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις ακολουθουν τη
διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κοινης Υπουργικης Αποφασης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η ε νωση οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη προσφορα , η οποι α υποχρεωτικα υπογρα φεται,
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε απο ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν την ε νωση,
ει τε απο εκπρο σωπο τους, νομι μως εξουσιοδοτημε νο. Στην προσφορα , προσδιορι ζεται η ε κταση
και το ει δος της συμμετοχη ς του κα θε με λους της ε νωσης, συμπεριλαμβανομε νης της κατανομη ς
αμοιβη ς μεταξυ τους, καθω ς και ο εκπρο σωπος/συντονιστη ς αυτη ς. Η εν λογω δη λωση
περιλαμβα νεται ει τε στο ΕΕΕΣ (Με ρος ΙΙ. Ενο τητα Α) ει τε στη συνοδευτικη υπευ θυνη δη λωση που
δυ ναται να υποβα λλουν τα με λη της ε νωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή13, με ευθύνη του οικονομικού φορέα
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.14
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του
άρθρου 95 του ν.4412/2016.15
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν,
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.
Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και
το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση ε.16
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ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτωσεις που με την προσφορα υποβαλλονται δημοσια η/και ιδιωτικα εγγραφα, ειτε εχουν
παραχθει απο τον ιδιο τον προσφεροντα ειτε απο τριτους, αυτα γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση,

συμφωνα με την παρ. β του αρθρου 4.2.της παρουσας17
η) Έως την ημερα και ωρα αποσφραγισης των προσφορων προσκομιζονται, με ευθυνη του

οικονομικου φορεα, στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε κλειστο φακελο, στον οποιο
αναγραφεται ο αποστολεας και ως παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου του παροντος διαγωνισμου,
τυχον στοιχεια της ηλεκτρονικης προσφορας του, ητοι των υποφακελων «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
και «Οικονομικη Προσφορα», τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπα η ακριβη
αντιγραφα18.
Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :
i) η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης, πλην των περιπτωσεων που αυτη εκδιδεται
ηλεκτρονικα, αλλως η προσφορα απορριπτεται ως απαραδεκτη, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα
στο αρθρο 4.1. γ) της παρουσας,
ii) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικα
συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα),
iii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο
υπηρεσιες και φορεις της περιπτωσης α της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν συνοδευονται
απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και
iv) αλλοδαπα δημοσια εντυπα εγγραφα που φερουν την επισημειωση της Χαγης (Apostille), η
προξενικη θεωρηση και δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο.
Σε περιπτωση μη υποβολης ενος η περισσοτερων απο τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα που
υποβαλλονται σε εντυπη μορφη, πλην της πρωτοτυπης εγγυησης συμμετοχης, δυναται να
συμπληρωνονται και να υποβαλλονται συμφωνα με το αρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)19 που υποβάλλεται σύμφωνα
με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,20 μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός
φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
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4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 της
παρουσας, και πριν απο την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, πιστοποιημενος χρηστης της Αναθετουσας
Αρχης μεταβιβαζει την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο
χρηστη της Επιτροπης Διαγωνισμου.
β) Η αναθετουσα αρχη διαβιβαζει στον Προεδρο της Επιτροπης Διαγωνισμου τους κλειστους φακελους
με τις πρωτοτυπες εγγυησεις συμμετοχης, που εχουν προσκομιστει, πριν απο την ημερομηνια και ωρα
αποσφραγισης των προσφορων που οριζεται, ομοιως, στο αρθρο 18 της παρουσας.
Η Επιτροπη Διαγωνισμου21, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο αρθρο 18, προβαινει σε
ηλεκτρονικη αποσφραγιση του υποφακελου «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» και του υποφακελου
“Οικονομικη Προσφορα”, χωρις να παρεχει στους προσφεροντες προσβαση στα υποβληθεντα
δικαιολογητικα συμμετοχης η στις υποβληθεισες οικονομικες προσφορες.
γ) Μετα την ως ανω αποσφραγιση, και πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αποφασης σχετικα με την
αξιολογηση των προσφορων της παρουσας, η Επιτροπη Διαγωνισμου, προβαινει στις ακολουθες
ενεργειες22:
(i) αναρτα στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον σχετικο καταλογο
προσφεροντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα, με δικαιωμα προσβασης μονον στους
προσφεροντες,
ii) ελεγχει εαν προσκομιστηκαν οι απαιτουμενες πρωτοτυπες εγγυητικες επιστολες συμμετοχης
συμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αρθρου 3 της παρουσας. Η προσφορα οικονομικου φορεα που
παρελειψε ειτε να προσκομισει την απαιτουμενη πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, σε περιπτωση
υποβολης εγχαρτης εγγυησης συμμετοχης, ειτε να υποβαλει την απαιτουμενη εγγυηση ηλεκτρονικης
εκδοσης στον οικειο ηλεκτρονικο (υπο)-φακελο μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των
προσφορων, απορριπτεται ως απαραδεκτη, μετα απο γνωμη της Επιτροπης Διαγωνισμου, η οποια
συντασσει πρακτικο, στο οποιο περιλαμβανονται τα αποτελεσματα του ανωτερω ελεγχου και
υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”, μεσω της
λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση για τη ληψη αποφασης απορριψης της
προσφορας, συμφωνα με την παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου για την απορριψη της προσφορας,
η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες.
Η αποφαση απορριψης της προσφορας εκδιδεται πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αλλης αποφασης
σχετικα με την αξιολογηση των προσφορων της παρουσας διαδικασιας.23
iii) Στη συνεχεια διαβιβαζει τον σχετικο καταλογο προσφεροντων, κατα σειρα μειοδοσιας, στην
αναθετουσα αρχη και στους προσφεροντες, προκειμενου να λαβουν γνωση και αναρτα στον
ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον ως ανω καταλογο, με δικαιωμα
προσβασης μονο στους προσφεροντες.
δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας, σε ελεγχο της ολογραφης
και αριθμητικης αναγραφης των επιμερους ποσοστων εκπτωσης και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης,
βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστημα.
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016
ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης.
στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης του
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αρθρου 24.2 της παρουσας, κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν η
ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων, ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση
αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες24.
ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, παραλληλα με τις ως ανω ενεργειες, επικοινωνει με τους εκδοτες που
αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα
τους.25 Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος αποκλειεται απο τον
διαγωνισμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα.
η) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.
Ως ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες, τεκμαιρονται οικονομικες προσφορες που εμφανιζουν αποκλιση
μεγαλυτερη των δεκα (10) ποσοστιαιων μοναδων απο τον μεσο ορο του συνολου των εκπτωσεων των
παραδεκτων προσφορων που υποβληθηκαν.
Η αναθετουσα αρχη δυναται να κρινει οτι συνιστουν ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες και προσφορες
με μικροτερη η καθολου αποκλιση απο το ως ανω οριο.26
Στις παραπανω περιπτωσεις, η αναθετουσα αρχη απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξηγησουν
την τιμη η το κοστος που προτεινουν στην προσφορα τους, εντος αποκλειστικης προθεσμιας εικοσι
(20) ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης, η οποια αποστελλεται μεσω της
λειτουργιας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος.
Αν οικονομικος φορεας δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης εντος της
ανω προθεσμιας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, η προσφορα του απορριπτεται ως μη κανονικη και
καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυητικη επιστολη συμμετοχης. Αν οι εξηγησεις δεν γινουν
αποδεκτες, η προσφορα απορριπτεται, ωστοσο δεν καταπιπτει η εγγυητικη επιστολη συμμετοχης.
Οι παρεχομενες εξηγησεις του οικονομικου φορεα, οι οποιες υποβαλλονται, ομοιως, μεσω της
λειτουργιας « Επικοινωνια», ιδιως ως προς τον προσδιορισμο οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο
προσφερων διαμορφωσε την προσφορα του, αποτελουν δεσμευτικες συμφωνιες και τμημα της
συμβασης αναθεσης που δεν μπορουν να μεταβληθουν καθ’ ολη τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης.
Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται τα αναλυτικα αναφερομενα στα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
προς εγκριση, μεταβιβαζοντας παραλληλα ξανα την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου
διαγωνισμου στον αρμοδιο πιστοποιημενο χρηστη της αναθετουσας αρχης.
Η αποδοχη η απορριψη των εξηγησεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμης της Επιτροπης
Διαγωνισμου27, η οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο, ενσωματωνεται στην αποφαση της
επομενης περιπτωσης (θ). Για την εξεταση των εξηγησεων δυναται να συγκροτουνται και εκτακτες
επιτροπες η ομαδες εργασιας, κατα τα οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 221 ν. 4412/2016.
θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες, εκτος απο εκεινους, οποιοι αποκλειστηκαν οριστικα, λογω μη υποβολης η προσκομισης
της πρωτοτυπης εγγυησης συμμετοχης, συμφωνα με την περιπτωση (γ) της παρουσας παραγραφου
4.1 και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα δικαιολογητικα συμμετοχης και στις οικονομικες
προσφορες των λοιπων προσφεροντων. Κατα της αποφασης αυτης χωρει προδικαστικη προσφυγη,
κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.
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ι) Επισημαινεται, τελος, οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), η
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιηθει μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος.
Τα αποτελεσματα της ως ανω κληρωσης ενσωματωνονται, ομοιως, στην αποφαση της προηγουμενης
περιπτωσης (θ).
4.2

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

α) Μετα απο την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλει, στο πλαισιο της
παρουσας ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της
«Επικοινωνιας», τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων 28 από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπομενα, στο αρθρο 23 της
παρουσας, αποδεικτικα μεσα (δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου) και τα αποδεικτικα εγγραφα
νομιμοποιησης.29 Ο προσωρινος αναδοχος δυναται να υποβαλει, εντος της ως ανω προθεσμιας, αιτημα,
προς την αναθετουσα αρχη, για παραταση της, συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα περι αιτησης
χορηγησης δικαιολογητικων προσωρινου αναδοχου. Στην περιπτωση αυτη η αναθετουσα αρχη
παρατεινει την προθεσμια υποβολης αυτων, για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση τους απο τις
αρμοδιες δημοσιες αρχες.
β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη, δεν απαιτειται
να προσκομισθουν και σε εντυπη μορφη και γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση, εφοσον
υποβαλλονται, συμφωνα με τα προβλεπομενα στις διαταξεις:
i) ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων δημοσιων εγγραφων που φερουν
ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα, και, εφοσον προκειται για αλλοδαπα δημοσια ηλεκτρονικα
εγγραφα, εαν φερουν επισημειωση e-Apostille
ii) ειτε των αρθρων 15 και 2730 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων που φερουν
ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα
iii) ειτε του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει περι βεβαιωσης του γνησιου της υπογραφηςεπικυρωσης των αντιγραφων
iv) ειτε της παρ. 2 του αρθρου 3731 του ν. 4412/2016, περι χρησης ηλεκτρονικων υπογραφων σε
ηλεκτρονικες διαδικασιες δημοσιων συμβασεων,
v) ειτε της παρ. 13 του αρθρου 80 του ν.4412/2016, περι συνυποβολης υπευθυνης δηλωσης στην
περιπτωση απλης φωτοτυπιας ιδιωτικων εγγραφων32.
Επιπλεον δεν προσκομιζονται σε εντυπη μορφη τα ΦΕΚ και ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και
αλλα εντυπα, εταιρικα η μη, με ειδικο τεχνικο περιεχομενο, δηλαδη εντυπα με αμιγως τεχνικα
χαρακτηριστικα, οπως αριθμους, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια.
Τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα καταχωριζονται απο αυτον σε μορφη ηλεκτρονικων αρχειων
με μορφοτυπο PDF η αλλων μορφοτυπων, εφοσον αυτο απαιτειται η κρινεται απαραιτητο για την
καλυτερη αποτυπωση, αξιολογηση η αξιοποιηση της πληροφοριας που αυτο περιεχει (ενδεικτικα:
χρονοπρογραμματισμος εργου σε μορφοτυπο MPP/MPX, υπολογιστικα φυλλα σε μορφοτυπο
XLS/XLSX, βιντεο σε μορφοτυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)33
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β.1) Εντος της προθεσμιας υποβολης των δικαιολογητικων κατακυρωσης και το αργοτερο εως την
τριτη εργασιμη ημερα απο την καταληκτικη ημερομηνια ηλεκτρονικης υποβολης τους, προσκομιζονται
με ευθυνη του οικονομικου φορεα, στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε κλειστο φακελο,
στον οποιο αναγραφεται ο αποστολεας, τα στοιχεια του διαγωνισμου και ως παραληπτης η Επιτροπη,
τα στοιχεια και δικαιολογητικα, τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε εντυπη μορφη (ως
πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα).34
Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :
i) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει,
(ενδεικτικα συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα)
ii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο
υπηρεσιες και φορεις της περιπτωσης α της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν συνοδευονται
απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και
iii) τα εντυπα εγγραφα που φερουν τη Σφραγιδα της Χαγης (Apostille) η προξενικη θεωρηση και δεν
ειναι επικυρωμενα απο δικηγορο.
Σημειωνεται οτι στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη
που εχουν προσχωρησει στην ως ανω Συνθηκη, αλλως φερουν προξενικη θεωρηση. Απαλλασσονται
απο την απαιτηση επικυρωσης (με Apostille η Προξενικη Θεωρηση) αλλοδαπα δημοσια εγγραφα οταν
καλυπτονται απο διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που εχει συναψει η Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβαση
νομικης συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρου – 05.03.1984» (κυρωτικος ν.1548/1985, «Συμβαση
περι απαλλαγης απο την επικυρωση ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικος
ν.4231/2014)). Επισης απαλλασσονται απο την απαιτηση επικυρωσης η παρομοιας διατυπωσης
δημοσια εγγραφα που εκδιδονται απο τις αρχες κρατους μελους που υπαγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλουστευση των απαιτησεων για την υποβολη ορισμενων δημοσιων εγγραφων
στην ΕΕ, οπως, ενδεικτικα, το λευκο ποινικο μητρωο, υπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αυτο
δημοσια εγγραφα εκδιδονται για πολιτη της Ένωσης απο τις αρχες του κρατους μελους της ιθαγενειας
του. Επισης, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει
απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2
περ. β του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας”, οπως αντικατασταθηκε ως
ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που υπoβληθηκαν
ηλεκτρονικα η σε εντυπη μορφη, εφοσον απαιτειται, συμφωνα με τα ανωτερω η αναθετουσα αρχη
καλει τον προσωρινο αναδοχο να προσκομισει τα ελλειποντα δικαιολογητικα η να συμπληρωσει τα ηδη
υποβληθεντα η να παρασχει διευκρινισεις, κατα την εννοια του αρθρου 102 ν. 4412/2016, εντος
προθεσμιας δεκα (10) ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης σε αυτον. Αν ο
προσωρινος αναδοχος υποβαλλει αιτημα προς την αναθετουσα αρχη για παραταση της ως ανω
προθεσμιας, το οποιο συνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει
αιτηθει τη χορηγηση των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης
των δικαιολογητικων για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες
δημοσιες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεται αναλογως και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησει την
προσκομιση δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων και πριν απο το σταδιο
κατακυρωσης, κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας.35
δ) Αν, κατα τον ελεγχο των υποβληθεντων δικαιολογητικων, διαπιστωθει οτι:
i) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), ειναι εκ προθεσεως
απατηλα η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια36 η
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ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προυποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας, 37
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της τιμης, τηρουμενης της
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προυποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση μεχρι τη συναψη της
συμβασης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η προσκομισθεισα,
συμφωνα με το αρθρο 15 της παρουσας, εγγυηση συμμετοχης.38,.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα εγγραφα και δικαιολογητικα,
η αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι: α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις
που αναφερονται στο αρθρο 22.Α και β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης των αρθρων 22.Β εως
22.Ε, οπως αυτα εχουν καθοριστει στην παρουσα , η διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο την
Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα
οριζομενα στις παραγραφους (α) και (γ) του παροντος αρθρου.39 Η Επιτροπη, στη συνεχεια, το
κοινοποιει, μεσω της «λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στο αποφαινομενο οργανο της
αναθετουσας αρχης για τη ληψη αποφασης ειτε κατακυρωσης της συμβασης ειτε ματαιωσης της
διαδικασιας, ανα περιπτωση.
Τα αποτελεσματα του ελεγχου των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου επικυρωνονται με την
αποφαση κατακυρωσης του αρθρου 105 ν. 4412/2016,40 ητοι με την αποφαση του προηγουμενου
εδαφιου, στην οποια αναφερονται υποχρεωτικα οι προθεσμιες για την αναστολη της συναψης
συμβασης, συμφωνα με τα αρθρα 360 εως 372 του ιδιου νομου.41
Η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων
της διαδικασιας ελεγχου και αξιολογησης των προσφορων σε ολους τους οικονομικους φορεις που
ελαβαν μερος στη διαδικασια αναθεσης, εκτος απο τους οριστικως αποκλεισθεντες και ιδιως οσους
αποκλειστηκαν οριστικα δυναμει της παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιστοιχης περ.
γ της παραγραφου 4.1 της παρουσας,42 μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον
αναρτα τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου
Διαγωνισμου».
ε) Η αποφαση κατακυρωσης καθισταται οριστικη, εφοσον συντρεξουν οι ακολουθες προυποθεσεις: 43
i.

η αποφαση κατακυρωσης εχει κοινοποιηθει, συμφωνα με τα ανωτερω,

ii.

παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης προδικαστικης προσφυγης η σε περιπτωση ασκησης,
παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της ΑΕΠΠ και
σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθει αποφαση
επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, συμφωνα με οσα
οριζονται στο τελευταιο εδαφιο της παρ. 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016,

iii.

εχει ολοκληρωθει επιτυχως ο προσυμβατικος ελεγχος απο το Ελεγκτικο Συνεδριο, συμφωνα με
τα αρθρα 324 εως 327 του ν. 4700/2020, εφοσον απαιτειται44, και
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iv.

ο προσωρινος αναδοχος εχει υποβαλλει, επειτα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας
αρχης, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος, υπευθυνη δηλωση,
που υπογραφεται συμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποια
δηλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα την εννοια του
αρθρου 104 του ιδιου νομου, και μονον στην περιπτωση του προσυμβατικου ελεγχου η της
ασκησης προδικαστικης προσφυγης κατα της αποφασης κατακυρωσης.

Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται απο την αναθετουσα αρχη και μνημονευεται στο συμφωνητικο. Εφοσον
δηλωθουν οψιγενεις μεταβολες, η δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια
εισηγειται προς το αρμοδιο αποφαινομενο οργανο.
Μετα απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, η αναθετουσα αρχη προσκαλει τον
αναδοχο, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος, να προσελθει για την
υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του προθεσμια δεκαπεντε (15) ημερων απο την κοινοποιηση
σχετικης εγγραφης ειδικης προσκλησης,45 προσκομιζοντας και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη
καλης εκτελεσης. Η συμβαση θεωρειται συναφθεισα με την κοινοποιηση της ως ανω ειδικης
προσκλησης.46
Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην
ειδικη προκληση, και με την επιφυλαξη αντικειμενικων λογων ανωτερας βιας, κηρυσσεται εκπτωτος,
καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του και ακολουθειται η διαδικασια
του παροντος αρθρου 4.2 για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα
απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει τιμης47. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει
για την υπογραφη του συμφωνητικου, η διαδικασια αναθεσης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα
με την περιπτωση β της παραγραφου 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθετουσα αρχη μπορει, στην περιπτωση αυτην, να αναζητησει αποζημιωση, περα απο την
καταπιπτουσα εγγυητικη επιστολη, ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ. 48
Εαν η αναθετουσα αρχη δεν απευθυνει στον αναδοχο την ως ανω ειδικη προσκληση, εντος χρονικου
διαστηματος εξηντα (60) ημερων απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, και με την
επιφυλαξη της υπαρξης επιτακτικου λογου δημοσιου συμφεροντος η αντικειμενικων λογων ανωτερας
βιας, ο αναδοχος δικαιουται να απεχει απο την υπογραφη του συμφωνητικου, χωρις να εκπεσει η
εγγυηση συμμετοχης του, καθως και να αναζητησει αποζημιωση ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και
198 ΑΚ.49

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας

14

αρχής, προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις που δικαιολογουν το αιτημα
του50.
Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης της αναθετουσας αρχης, η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης προσφυγης ειναι:
(α) δεκα (10) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης στον ενδιαφερομενο
οικονομικο φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η τηλεομοιοτυπια η
(β) δεκαπεντε (15) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης σε αυτον αν
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως
(γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα
συμφεροντα του ενδιαφερομενου οικονομικου φορεα. Ειδικα για την ασκηση προσφυγης κατα
προκηρυξης, η πληρης γνωση αυτης τεκμαιρεται μετα την παροδο δεκαπεντε (15) ημερων απο τη
δημοσιευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιπτωση παραλειψης που αποδιδεται στην αναθετουσα αρχη, η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης προσφυγης ειναι δεκαπεντε (15) ημερες απο την επομενη της συντελεσης της
προσβαλλομενης παραλειψης51.
Η προδικαστικη προσφυγη, συντασσεται υποχρεωτικα με τη χρηση του τυποποιημενου εντυπου του
Παραρτηματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιθεται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη περιοχη του
συγκεκριμενου διαγωνισμου μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος προς την
Αναθετουσα Αρχη, επιλεγοντας την ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» συμφωνα με αρθρο 15 της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα.
Οι προθεσμιες ως προς την υποβολη των προδικαστικων προσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζουν
την επομενη της ημερας της προαναφερθεισας κατα περιπτωση κοινοποιησης η γνωσης και ληγουν
οταν περασει ολοκληρη η τελευταια ημερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτη ειναι εξαιρετεα η Σαββατο,
οταν περασει ολοκληρη η επομενη εργασιμη ημερα και ωρα 23:59:5952
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/201653. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10)
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμια για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης και η ασκηση της κωλυουν τη συναψη της
συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΑΕΠΠ μετα απο ασκηση
προδικαστικης προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μονη η ασκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201754.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά55.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του
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στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Ππρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της
αναθέτουσας αρχής56.
Η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης αποτελει προυποθεση για την ασκηση των ενδικων
βοηθηματων της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεστων πραξεων η παραλειψεων της αναθετουσας αρχης57.
Β. Όποιος εχει εννομο συμφερον μπορει να ζητησει, με το ιδιο δικογραφο εφαρμοζομενων αναλογικα
των διαταξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολη εκτελεσης της αποφασης της ΑΕΠΠ και την ακυρωση
της ενωπιον του αρμοδιου Διοικητικου Δικαστηριου. Το αυτο ισχυει και σε περιπτωση σιωπηρης
απορριψης της προδικαστικης προσφυγης απο την Α.Ε.Π.Π. Δικαιωμα ασκησης του ως ανω ενδικου
βοηθηματος εχει και η αναθετουσα αρχη, αν η Α.Ε.Π.Π. κανει δεκτη την προδικαστικη προσφυγη, αλλα
και αυτος του οποιου εχει γινει εν μερει δεκτη η προδικαστικη προσφυγη.
Με την αποφαση της ΑΕΠΠ λογιζονται ως συμπροσβαλλομενες και ολες οι συναφεις προς την ανωτερω
αποφαση πραξεις η παραλειψεις της αναθετουσας αρχης, εφοσον εχουν εκδοθει η συντελεστει
αντιστοιχως εως τη συζητηση της ως ανω αιτησης στο Δικαστηριο.
Η αιτηση αναστολης και ακυρωσης περιλαμβανει μονο αιτιασεις που ειχαν προταθει με την
προδικαστικη προσφυγη η αφορουν στη διαδικασια ενωπιον της Α.Ε.Π.Π. η το περιεχομενο των
αποφασεων της. Η αναθετουσα αρχη, εφοσον ασκησει την αιτηση της παρ. 1 του αρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορει να προβαλει και οψιγενεις ισχυρισμους αναφορικα με τους επιτακτικους λογους
δημοσιου συμφεροντος, οι οποιοι καθιστουν αναγκαια την αμεση αναθεση της συμβασης.
Η ως ανω αιτηση κατατιθεται στο ως αρμοδιο δικαστηριο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο
κοινοποιηση η την πληρη γνωση της αποφασης η απο την παρελευση της προθεσμιας για την εκδοση
της αποφασης επι της προδικαστικης προσφυγης, ενω η δικασιμος για την εκδικαση της αιτησης
ακυρωσης δεν πρεπει να απεχει περαν των εξηντα (60) ημερων απο την καταθεση του δικογραφου.
Αντιγραφο της αιτησης με κληση κοινοποιειται με τη φροντιδα του αιτουντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθετουσα αρχη, αν δεν εχει ασκησει αυτη την αιτηση, και προς καθε τριτο ενδιαφερομενο, την
κλητευση του οποιου διατασσει με πραξη του ο Προεδρος η ο προεδρευων του αρμοδιου Δικαστηριου
η Τμηματος εως την επομενη ημερα απο την καταθεση της αιτησης. Ο αιτων υποχρεουται επι ποινη
απαραδεκτου του ενδικου βοηθηματος να προβει στις παραπανω κοινοποιησεις εντος αποκλειστικης
προθεσμιας δυο (2) ημερων απο την εκδοση και την παραλαβη της ως ανω πραξης του Δικαστηριου.
Εντος αποκλειστικης προθεσμιας δεκα (10) ημερων απο την ως ανω κοινοποιηση της αιτησης
κατατιθεται η παρεμβαση και διαβιβαζονται ο φακελος και οι αποψεις των παθητικως
νομιμοποιουμενων. Εντος της ιδιας προθεσμιας κατατιθενται στο Δικαστηριο και τα στοιχεια που
υποστηριζουν τους ισχυρισμους των διαδικων.
Επιπροσθετα, η παρεμβαση κοινοποιειται με επιμελεια του παρεμβαινοντος στα λοιπα μερη της δικης
εντος δυο (2) ημερων απο την καταθεση της, αλλιως λογιζεται ως απαραδεκτη. Το διατακτικο της
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δικαστικης αποφασης εκδιδεται εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο τη συζητηση της αιτησης η απο την
προθεσμια για την υποβολη υπομνηματων.
Η προθεσμια για την ασκηση και η ασκηση της αιτησης ενωπιον του αρμοδιου δικαστηριου κωλυουν
τη συναψη της συμβασης μεχρι την εκδοση της οριστικης δικαστικης αποφασης, εκτος εαν με
προσωρινη διαταγη ο αρμοδιος δικαστης αποφανθει διαφορετικα. Επισης, η προθεσμια για την ασκηση
και η ασκηση της αιτησης κωλυουν την προοδο της διαδικασιας αναθεσης για χρονικο διαστημα
δεκαπεντε (15) ημερων απο την ασκηση της αιτησης, εκτος εαν με την προσωρινη διαταγη ο αρμοδιος
δικαστης αποφανθει διαφορετικα. Για την ασκηση της αιτησεως κατατιθεται παραβολο, συμφωνα με
τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερομενος δεν αιτηθηκε η αιτηθηκε ανεπιτυχως την αναστολη και η συμβαση υπογραφηκε
και η εκτελεση της ολοκληρωθηκε πριν απο τη συζητηση της αιτησης, εφαρμοζεται αναλογως η παρ. 2
του αρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστηριο ακυρωσει πραξη η παραλειψη της αναθετουσας αρχης μετα τη συναψη της συμβασης,
το κυρος της τελευταιας δεν θιγεται, εκτος αν πριν απο τη συναψη αυτης ειχε ανασταλει η διαδικασια
συναψης της συμβασης. Στην περιπτωση που η συμβαση δεν ειναι ακυρη, ο ενδιαφερομενος δικαιουται
να αξιωσει αποζημιωση, συμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφυλαξη των διαταξεων του ν. 4412/2016, για την εκδικαση των διαφορων του παροντος
αρθρου εφαρμοζονται οι διαταξεις του π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπογραφη του συμφωνητικου , ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
α ρθρου 105 καθω ς και στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα της συ μβασης με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα
παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα ο ρων, η σειρα ισχυ ος
καθορι ζεται ως κατωτε ρω:
Το συμφωνητικο , συμπεριλαμβανομε νων των παρασχεθεισω ν εξηγη σεων του
οικονομικου φορε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι ως ως προς τον
προσδιορισμο οικονομικω ν μεγεθω ν με τις οποι ες ο ανα δοχος διαμο ρφωσε την προσφορα
του,
2.
Η παρου σα Διακη ρυξη.
3.
Η Οικονομικη Προσφορα .
4.
Το Τιμολογιο Δημοπρα τησης
5.
Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
6.
Οι Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς.
7.
Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
8.
Ο Πρου πολογισμο ς Δημοπρα τησης.
9.
Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκευη ς του ε ργου.
1.

Τα ανωτε ρω ε γγραφα της συ μβασης ισχυ ουν, ο πως διαμορφω θηκαν, με τις συμπληρωματικε ς
πληροφορι ες και διευκρινι σεις που παρασχε θηκαν απο την αναθε τουσα αρχη επι ο λων των
ανωτε ρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και προαιρετικα
και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των τμηματων
των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει σε περισσοτερες γλωσσες, επικρατει η
ελληνικη εκδοση58. Τυχον προδικαστικες προσφυγες υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα.
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6.2.

Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο
4.2.β) της παρουσας. Τα αλλοδαπα δημοσια και ιδιωτικα εγγραφα συνοδευονται απο
μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο αρμοδιο κατα τις
διαταξεις της εθνικης νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της χωρας στην οποια
εχει συνταχθει το εγγραφο59 και γινονται αποδεκτα συμφωνα με τα οριζομενα, ομοιως, στο
αρθρο 4.2.β) της παρουσας.

6.4.

Η επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και του αναδοχου, θα
γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1

Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
4. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
5. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
7. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
8. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
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12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
14. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
16. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
17. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
18. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )60
19. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
20. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
21. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
22. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
23. 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).
24. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
25. της με αρ. 166278/30-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2813Β'/30-6-2021) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
26. 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»,
27. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
28. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν. 4412/2016»,
29. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
30. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
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υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
7.2

7.3

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις61, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη
εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, εστω και
αν δεν αναφερονται ρητα.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.

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

Το εργο χρηματοδοτειται απο ιδιους πορους του τακτικου προυπολογισμου του Δημου.62
Το ε ργο υπο κειται στις κρατη σεις 63 που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα ,
περιλαμβανομε νης της κρα τησης υ ψους 0,07 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν της
Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/201164, της κρα τησης υ ψους 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς
Εξε τασης Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
της κρα τησης 6‰, συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.
4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασης του
Υπουργου Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235), της κρα τησης 2,5‰ υπε ρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο φασης του Υπουργου Υποδομω ν και
Μεταφορω ν (Β' 2780), καθω ς και της κρα τησης υ ψους 0,02% υπε ρ της ανα πτυξης και
συντη ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

8.2.

Τα γενικα ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυ νσεις απο φο ρους, δασμου ς
κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωμε ς θα γι νονται συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο
α ρθρο της Ε.Σ.Υ (Με ρος ΙΙ, α ρθρο 7). Η πληρωμη του εργολαβικου τιμη ματος θα γι νεται σε
EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουσα αρχη65 τηρωντας τις αρχες της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας, ζητα απο τους
προσφεροντες οικονομικους φορεις, οταν οι πληροφοριες η η τεκμηριωση που πρεπει να
υποβαλλονται ειναι η εμφανιζονται ελλιπεις η λανθασμενες, συμπεριλαμβανομενων εκεινων στο ΕΕΕΣ,
η οταν λειπουν συγκεκριμενα εγγραφα, να υποβαλλουν, να συμπληρωνουν, να αποσαφηνιζουν η να
ολοκληρωνουν τις σχετικες πληροφοριες η τεκμηριωση, εντος προθεσμιας οχι μικροτερης των δεκα
(10) ημερων και οχι μεγαλυτερης των εικοσι (20) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους
της σχετικης προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας « Επικοινωνια» του υποσυστηματος, συμφωνα
με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπληρωση η η αποσαφηνιση ζητειται και γινεται αποδεκτη υπο την προυποθεση οτι δεν
τροποποιειται η προσφορα του οικονομικου φορεα και οτι αφορα σε στοιχεια η δεδομενα, των οποιων
ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμος ο προγενεστερος χαρακτηρας σε σχεση με το περας της
καταληκτικης προθεσμιας παραλαβης προσφορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ΄ αναλογιαν και για τυχον
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ελλειπουσες δηλωσεις, υπο την προυποθεση οτι βεβαιωνουν γεγονοτα αντικειμενικως εξακριβωσιμα.66
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η αποφαση με αρ. πρωτ. 3833/10-03-2022
(22REQ010183502 2022-03-10) για την αναληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το
οικονομικο ετος 2022 και δεσμευσης των σχετικων πιστωσεων στον προυπολογισμο επομενων
οικονομικων ετων η οποια καταχωρηθηκε με α/α Α/318 στο Μητρωο Δεσμευσεων του Δημου
Παιανιας ( συμπληρωνεται και ο αριθμος της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε
περιπτωση που η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη, συμφωνα με το αρθρο
4 παρ. 4 του π.δ 80/2016).67
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι:
« Βελτίωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Γλυκών νερών »
11.1.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προυπολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε68 189.919,36 Ευρω (πλεον Φ.Π.Α.
24% ) και αναλυεται σε:
1. Δαπανη Εργασιων:
133.974,81€
2. Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%:
24.115,47€
3. Απροβλεπτα69 (ποσοστου 15%. επι της δαπανης
εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που
αναλωνονται συμφωνα με τους ορους
του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016:
23.713,54€ 70
4. Απολογιστικα:
8.000,00€

Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου 115,54€ συμφωνα με το αρθρο 153 του
ν. 4412/2016.
Ρητρα προσθετης καταβολης (πριμ), δεν προβλεπεται.
Η παρουσα συμβαση δεν υποδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο διοτι αφορα στην
κατασκευη/αναπλαση τμηματων του ενιαιου χωρου του Δημοτικου Κοιμητηριου τα οποια
συμβαλλονται μεταξυ των, γεγονος που αποσκοπει στην ομαλη ροη αποπερατωσης των απαιτουμενων
εργασιων.71
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Το εργο αφορα στις εργασιες αναπλασης στον χωρο του Κοιμητηριου της Δημοτικης Ενοτητας Γλυκων
Νερων, του Δημου Παιανιας.
11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Oι εργασιες αναπλασης περιλαμβανουν την κατασκευη ενος χωρου πρασινου στο κεντρο του
ελευθερου χωρου (εμβαδου 500τ.μ. περιπου) του Κοιμητηριου και δυο τετραμετρους δρομους βορειως
και νοτιως του χωρου αυτου που θα καταληγουν σε εναν επισης τετραμετρο ημικυκλικο εμπροσθεν
του ναου και της αποθηκης ο οποιος θα συνεχισει και θα συνδεεται με τον περιμετρικο ανατολικα του
κοιμητηριου ωστε να εξυπηρετειται η κινηση των οχηματων που επισκεπτονται το χωρο αλλα και των
οχηματων του Δημου. Επισης θα γινει συμπληρωση της τσιμεντοστρωσης σε διαδρομους που δεν
υπαρχει οπως φαινεται στην επισυνημμενη κατοψη του χωρου του Κοιμητηριου.
Στο χωρο πρασινου θα τοποθετηθει χλοοταπητας, θα φυτευτουν δεντρα και θαμνοι καθως επισης και
εποχιακα ανθη. Στο ενδιαμεσο του χωρου αυτου θα στρωθει με κυβολιθους κυκλικος χωρος και θα
κατασκευαστουν ημικυκλικα παγκακια απο μπετον. Ομοιως ημικυκλικα παγκακια απο μπετον θα
κατασκευαστουν στις δυο ακρες του χωρου αυτου, ανατολικα και δυτικα οπως φαινεται στην
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επισυνημμενη κατοψη του χωρου.
Στη βορεια πλευρα του χωρου αυτου θα κατασκευαστει ενα δευτερο παρτερι τριγωνικου σχηματος στο
οποιο επισης θα τοποθετηθει χλοοταπητας και θαμνοι ενω μεταξυ του παρτεριου αυτου και του χωρου
των μνηματων θα κατασκευαστει διαδρομος πλατους 1,20μ που θα στρωθει με κυβολιθους.
Στη νοτια πλευρα και εμπροσθεν των οστεοφυλακιων θα κατασκευαστει διαδρομος πλατους 1,00μ.
που θα στρωθει με κυβολιθους ωστε να εξυπηρετειται η επισκεψιμοτητα σε αυτα ενω στη συνεχεια θα
κατασκευαστουν θεσεις σταθμευσης οχηματων.
Ο χωρος εμπροσθεν και πλαι του Ιερου Ναου θα στρωθει με κυβολιθους καταλληλου χρωματος και
τυπου ωστε να δενει αρμονικα με την ιδιαιτεροτητα του χωρου. Με το ιδιο υλικο θα στρωθουν και τα
μερη του κεντρικου χωρου πρασινου που δεν θα φυτευτουν. Διαφορετικου τυπου και χρωματος θα
ειναι οι κυβολιθοι με τους οποιους θα στρωθουν οι δρομοι.
Επιπλεον, θα κατασκευαστουν δυο ακομη παρτερια, ενα περιμετρικα του χωνευτηριου και ενα στο
πισω μερος και στα πλαινα του Ιερου Ναου περα απο το σημειο που σταματαει η πλακοστρωση.
Τελος, στο πισω μερος, ο αδιαμορφωτος χωρος που χρησιμοποιειται ως χωρος σταθμευσης βαρεων
οχηματων, θα διαστρωθει με σταμπωτο δαπεδο και περιμετρικα του θα δημιουργηθει παρτερι πλατους
1,5μ, οπως απεικονιζεται και στην επισυνημμενη κατοψη.
Για την προστασια του χωρου απο τα ομβρια υδατα θα τοποθετηθουν καταλληλες σχαρες και αγωγοι
που θα τα απομακρυνουν. Επισης θα τοποθετηθει μεταλλικο στηθαιο ασφαλειας στο οριο του πρανους
σε ολη την πλευρα του ανατολικου περιμετρικου δρομου. Επισης θα τοποθετηθουν καδοι
απορριμματων στα σημεια που θα υποδειχθουν.
Σημειωνεται οτι στην απολογιστικη δαπανη, συμπεριλαμβανονται και υδραυλικες εργασιες που δεν
μπορουν να υπολογιστουν και κοστολογηθουν εκ των προτερων και θα περιλαμβανουν: προμηθεια και
τοποθετηση βρυσων, σωληνων, σπιραλ, φρεατιων και καθε ειδους υλικου και μικρουλικου που θα
απαιτηθει για την ευρυθμη λειτουργια τους και τη συνδεση τους με το υφισταμενο δικτυο.
Τελος σε ολα τα παρτερια θα εγκατασταθει αυτοματο ποτιστικο συστημα, το οποιο θα εξασφαλισει τη
βιωσιμοτητα των φυτων στην νεαρη τους ηλικια και θα εξασφαλισει την υδρευση τους.
Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ. 4
του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προυποθεσεις των
αρθρων 13272 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:


Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης.



Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.



Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση.

-

Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του εργου
ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) της δαπανης της αρχικης αξιας συμβασης χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροιστικη αυτη ανακεφαλαιωση
λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε αλλη.
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%), μειωνουν
ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες δαπανες.
Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη γνωμη του
Τεχνικου
Συμβουλιου,
υστερα
απο
εισηγηση
του
φορεα
υλοποιησης.
Ο προυπολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται η παραγραφος αυτη αναλυεται σε Οομαδες
εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του τεχνικου
αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο ποσοστο
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εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Αποφαση του
Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποια εχει εφαρμογη σε ολα τα ως
ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατηγορια εργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικη προθεσμι α εκτε λεσης του ε ργου, ορι ζεται σε εννέα (9) μήνες απο την ημε ρα
υπογραφη ς της συ μβασης 73
Αναλυτικο τερα στοιχει α για τις προθεσμι ες του ε ργου αναφε ρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Η επιλογη του Αναδοχου, θα γι νει συ μφωνα με την «ανοικτη διαδικασι α» του α ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο τις πρου ποθε σεις του νο μου αυτου .
Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομε νων, θα συνταχθει και υποβληθει συ μφωνα
με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω ς και στην παρ. 3.5
περ. γ ε ως στ της παρου σας.
Κα θε προσφε ρων μπορει να υποβα λει μο νο μι α προσφορα . 74
Δεν επιτρε πεται η υποβολη εναλλακτικω ν προσφορω ν.75
Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος του αντικειμε νου της συ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτη ριο για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομικη α ποψη
προσφορα μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτει ται η κατα θεση απο τους συμμετε χοντες
οικονομικου ς φορει ς, κατα τους ο ρους της παρ. 1 του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικη ς επιστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεται στο ποσο των τριω ν χιλια δων
επτακοσι ων ενενη ντα οχτω ευρω και τρια ντα εννε α λεπτω ν (3.798,39 €). 76.
Στην περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς περιλαμβα νει
και τον ο ρο ο τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορε ων
που συμμετε χουν στην ε νωση.

15.2

Οι εγγυητικε ς επιστολε ς συμμετοχη ς περιλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχει α:
α) την ημερομηνι α ε κδοσης,
β) τον εκδο τη,
γ) τον κυριο του εργου προς τον οποιο απευθυνονται, ητοι στην παρουσα συμβαση τον
Δημο Παιανιας
δ) τον αριθμο της εγγυ ησης,
ε) το ποσο που καλυ πτει η εγγυ ηση,
στ) την πλη ρη επωνυμι α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση του οικονομικου φορε α υπε ρ
του οποι ου εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φονται ο λα τα
παραπα νω για κα θε με λος της ε νωσης),
ζ) τους ο ρους ο τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε
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εκδο της παραιτει ται του δικαιω ματος της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ο τι σε
περι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, το ποσο της κατα πτωσης υπο κειται στο εκα στοτε
ισχυ ον τε λος χαρτοση μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμο ζεται για τις εγγυη σεις που
παρε χονται με γραμμα τιο του Ταμει ου Παρακαταθηκω ν και Δανει ων).
η) τα στοιχει α της διακη ρυξης ( αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργου ) και την καταληκτικη
ημερομηνι α υποβολη ς προσφορω ν,
θ) την ημερομηνι α λη ξης η τον χρο νο ισχυ ος της εγγυ ησης,
ι) την ανα ληψη υποχρε ωσης απο τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λει το ποσο της
εγγυ ησης ολικα η μερικα εντο ς πε ντε (5) ημερω ν μετα απο απλη ε γγραφη ειδοποι ηση
εκει νου προς τον οποι ο απευθυ νεται.
15.3

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρε πει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ημε ρες μετα τη
λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς του α ρθρου 19 της παρου σας, α λλως η
προσφορα απορρι πτεται. Η αναθε τουσα αρχη μπορει , πριν τη λη ξη της προσφορα ς, να
ζητα απο τους προσφε ροντες να παρατει νουν, πριν τη λη ξη τους, τη δια ρκεια ισχυ ος
της προσφορα ς και της εγγυ ησης συμμετοχη ς.

15.4

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς καταπι πτει, αν ο προσφε ρων:
 αποσυ ρει την προσφορα του κατα τη δια ρκεια ισχυ ος αυτη ς,
 παρε χει, εν γνω σει του, ψευδη στοιχει α η πληροφορι ες που αναφε ρονται στο
α ρθρο 22
 δεν προσκομι σει εγκαι ρως τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 23 της παρου σας
δικαιολογητικα
 στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 του α ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι
προ σκλησης για υποβολη δικαιολογητικω ν απο τον προσωρινο ανα δοχο, αν,
κατα τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν, συ μφωνα με τα α ρθρο 4.2 της
παρου σας, διαπιστωθει ο τι τα στοιχει α που δηλω θηκαν στο ΕΕΕΣ ει ναι εκ
προθε σεως απατηλα , η ο τι ε χουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχει α, η αν,
απο τα παραπα νω δικαιολογητικα που προσκομι σθηκαν νομι μως και
εμπροθε σμως, δεν αποδεικνυ εται η μη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του
α ρθρου 18 η η πλη ρωση μιας η περισσο τερων απο τις απαιτη σεις των,
 δεν προσε λθει εγκαι ρως για υπογραφη του συμφωνητικου .
 υποβα λει μη κατα λληλη προσφορα με την ε ννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
α ρθρου2 του ν. 4412/2016
 δεν ανταποκριθει στη σχετικη προ σκληση της αναθε τουσας αρχη ς εντο ς της
προβλεπο μενης, στο α ρθρο 4.1 (η) προθεσμι ας και δεν υποβα λλει εξηγη σεις, σε
περι πτωση ασυνη θιστα χαμηλη ς προσφορα ς,77

15.5

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με την προσκο μιση της εγγυ ησης
καλη ς εκτε λεσης.
Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στους λοιπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα
ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016 78.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)
16.1 Δεν προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο79 για οποιοδηποτε λογο.
16.2 Δεν προβλεπεται η χορηγηση προσθετης καταβολης (πριμ) στην παρουσα συμβαση.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφη της συ μβασης απαιτει ται η παροχη εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα
με το α ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ ψος της οποι ας καθορι ζεται σε ποσοστο 5% επι της
εκτιμω μενης αξι ας της συ μβασης (η του τμη ματος της συ μβασης, σε περι πτωση υπ οδιαι ρεσης σε
τμη ματα), χωρι ς να συμπεριλαμβα νονται τα δικαιω ματα προαι ρεσης, χωρι ς Φ.Π.Α. και
κατατι θεται με χρι και την υπογραφη του συμφωνητικου 80 .
Σε περι πτωση τροποποι ησης της συ μβασης κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α
συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, η αναθε τουσα αρχη οφει λει να απαιτει απο τον
ανα δοχο να καταθε σει, με χρι και την υπογραφη της τροποποιημε νης συ μβασης, συμπληρωματικη
εγγυ ηση το υ ψος της οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο 5% επι του ποσου της αυ ξησης της αξι ας της
συ μβασης, χωρι ς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην
παρα γραφο 15.2 της παρου σας, πλην της περ. (η), και επιπρο σθετα, τον αριθμο και τον τι τλο της
σχετικη ς συ μβασης .
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμογη
ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τουσας αρχη ς η του κυρι ου του ε ργου
ε ναντι του αναδοχου.
Ο χρο νος ισχυ ος της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης πρε πει να ει ναι μεγαλυ τερος κατα τρεις (3)
τουλα χιστον μη νες απο το α θροισμα της συμβατικη ς προθεσμι ας, της οριακη ς προθεσμι ας και του
χρο νου υποχρεωτικη ς συντη ρησης του ε ργου, συ μφωνα με το α ρθρο 171 του ν. 4412 και τα
ε γγραφα της παρου σας συ μβασης.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς, στην περι πτωση
παρα βασης απο τον ανα δοχο των ο ρων της συ μβασης, ο πως αυτη ειδικο τερα ορι ζει.
Οι εγγυητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης, καταπι πτουν με αιτιολογημε νη απο φαση της
αναθε τουσας αρχη ς, η οποι α εκδι δεται μετα απο προηγου μενη ειση γηση της Διευθυ ν ουσας
Υπηρεσι ας.81
Ειδικα , σε περι πτωση οριστικοποι ησης της απο φασης ε κπτωσης του αναδοχου, το συ νολο των
εγγυη σεων για την καλη εκτε λεση του ε ργου, καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, ως ειδικη
ποινικη ρη τρα, και κατα με γιστο με χρι το υπολειπο μενο προς κατασκευη ποσο της συ μβασης και
εφο σον ληφθει υπο ψη προς επιστροφη αρνητικο ς λογαριασμο ς. 82
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης, ο πως αυτη διαμορφω θηκε κατο πιν τροποποιη σεων της συ μβασης,
κατα το α ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα απο την ε γκριση της τε λικη ς
επιμε τρησης απο τη διευθυ νουσα υπηρεσι α, κατα ποσοστο εβδομη ντα τοις εκατο (70%) της
συνολικη ς αξι ας.83
Το συ νολο των εγγυη σεων καλη ς εκτε λεσης επιστρε φεται χωρι ς καθυστε ρηση, αμε σως μετα απο
την ε γκριση του πρωτοκο λλου παραλαβη ς και την ε γκριση του τελικου λογαριασμου του ε ργου.
17.2 Δεν απαιτειται η παροχη εγγυ ησης καλη ς λειτουργι ας 84
17.3 Οι κρατη σεις της παρ. 12 του α ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περι λογαριασμω ν και
πιστοποιη σεων, μπορει να αντικατασταθου ν οποτεδη ποτε απο τον ανα δοχο, μερικα η ολικα , με
26

ισο ποση εγγυητικη επιστολη . Οι εγγυη σεις αυτε ς περιορι ζονται κατα ποσοστο πε ντε τοις εκα το
(5%) επι της αξι ας των εργασιω ν που περιλαμβα νονται στις υποβεβλημε νες στην υπηρεσι α
επιμετρη σεις. Η μει ωση αποφασι ζεται απο τη διευθυ νουσα υπηρεσι α, υ στερα απο αι τηση του
αναδοχου, η οποι α συνοδευ εται απο ειδικο απολογισμο των εργασιω ν των οποι ων ε χουν
υποβληθει οι επιμετρη σεις. 85
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστολε ς των α ρθρων 15 και 17 εκδι δονται απο πιστωτικα η
χρηματοδοτικα ιδρυ ματα η ασφαλιστικε ς επιχειρη σεις κατα την ε ννοια των περιπτω σεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του α ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου ν νο μιμα στα κρα τη- με λη
της Ένωσης η του Ευρωπαι κου Οικονομικου Χω ρου η στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χουν,
συ μφωνα με τις ισχυ ουσες διατα ξεις, το δικαι ωμα αυτο . Μπορου ν, επι σης, να εκδι δονται απο το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρε χονται με γραμμα τιο του Ταμει ου Παρακαταθηκω ν και Δανει ων με
παρακατα θεση σε αυτο του αντι στοιχου χρηματικου ποσου . 86 Αν συσταθει παρακαταθη κη με
γραμμα τιο παρακατα θεσης χρεογρα φων στο Ταμει ο Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα
τοκομερι δια η μερι σματα που λη γουν κατα τη δια ρκεια της εγγυ ησης επιστρε φονται μετα τη λη ξη
τους στον υπε ρ ου η εγγυ ηση οικονομικο φορε α.
17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορε α/αναδοχου απο
ε να η περισσο τερους εκδο τες της παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τως του υ ψους των.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους87.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων88 οριζεται η
30-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
03-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Αν, για λογους ανωτερας βιας η για τεχνικους λογους δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η
καταληκτικη ημερομηνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Η αποφαση αυτη κοινοποιειται στους προσφεροντες, με σω της
λειτουργικο τητας “Επικοινωνι α”, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει, καθως και
στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι ” της πυ λης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων. Σε περι πτωση που
και στη νε α αυτη ημερομηνι α δεν καταστει δυνατη η αποσφρα γιση των προσφορω ν η δεν
υποβληθου ν προσφορε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α συ ναψης δημο σιας συ μβασης για το εν λογω
ε ργο με την εκ νε ου τη ρηση ο λων των διατυπω σεων δημοσιο τητας που προβλε πονται στις
διατα ξεις του παρο ντος (επαναληπτικο ς διαγωνισμο ς, συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα δεκα (10) μηνων89, απο την ημερομηνια ληξης της
προθεσμιας υποβολης των προσφορων.
19.2 Προσφορα που ορι ζει χρο νο ισχυ ος μικρο τερο απο αυτο ν που προβλε πεται στο παρο ν
απορρι πτεται ως μη κανονικη 90.
19.3 Η αναθε τουσα αρχη μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, να ζητα απο
τους προσφε ροντες να παρατει νουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους και της εγγυ ησης
συμμετοχη ς. κατ’ ανω τατο ο ριο για χρονικο δια στημα ι σο με το προβλεπο μενο στην παρ. 19.1 .
Μετα απο τη λη ξη και του παραπα νω ανω τατου χρονικου ορι ου παρα τασης ισχυ ος της
προσφορα ς, τα αποτελε σματα της παρου σας διαδικασι ας ανα θεσης ματαιω νονται, εκτο ς αν η
αναθε τουσα αρχη κρι νει, κατα περι πτωση, αιτιολογημε να, ο τι η συνε χιση της διαδικασι ας
εξυπηρετει το δημο σιο συμφε ρον, οπο τε οι οικονομικοι φορει ς που συμμετε χουν στη διαδικασια
μπορου ν να επιλε ξουν να παρατει νουν την προσφορα τους, εφο σον τους ζητηθει πριν απο την
πα ροδο του ανωτε ρω ανω τατου ορι ου παρα τασης της προσφορα ς τους. Η διαδικασι α ανα θεσης
συνεχι ζεται με ο σους παρε τειναν τις προσφορε ς τους και αποκλει ονται οι λοιποι οικονομικοι
φορει ς.
19.4 Αν λη ξει ο χρο νος ισχυ ος των προσφορω ν και δεν ζητηθει παρα ταση της προσφορα ς, η
αναθε τουσα αρχη δυ ναται, με αιτιολογημε νη απο φαση της, εφο σον η εκτε λεση της συ μβασης
εξυπηρετει το δημο σιο συμφε ρον, να ζητη σει, εκ των υστε ρων, απο τους οικονομικου ς φορει ς που
συμμετε χουν στη διαδικασι α να παρατει νουν τον χρο νο ισχυ ος της προσφορα ς τους, καθω ς και
της εγγυ ησης συμμετοχη ς, οπο τε η διαδικασι α συνεχι ζεται με τους οικονομικου ς φορει ς, οι οποι οι
προε βησαν στις ανωτε ρω ενε ργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρουσα Διακηρυξη αναρτηθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187261, και
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς ( https://www.paiania.gov.gr/ ), αναρτα ται σχετικη
ενημε ρωση, συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 2 της παρου σας.
4. Περι ληψη της παρου σας Διακη ρυξης δημοσιευ εται στον Ελληνικο Τυ πο 91, συ μφωνα με το
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προγραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της περιληψης της δημοπρασιας
στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο λογαριασμο
πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων για την αναθεση
του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου δημοσιευσεων βαρυνουν την
αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων 92
που
δραστηριοποιουνται στις κατηγοριες Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών Έργων, Υδραυλικών έργων
και Έργων Πρασίνου93 και που ειναι εγκατεστημενα σε94:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 795 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου
με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης96.
21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης97,
21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης :
- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται απο
καθε μελος της ενωσης
- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω αρθρο,
τουλαχιστον σε μια απο τις κατηγοριες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαιτερω, αθροιστικα
πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου.
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια συναψης συμβασης,
εφοσον συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε
ενα απο τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των
παρακατω περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη98 καταδικαστικη αποφαση για ενα απο τα ακολουθα
εγκληματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληματα του αρθρου 187 του Ποινικου Κωδικα
(εγκληματικη οργανωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της
δωροδοκιας, στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαικων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα, και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236
(δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια
επιρροης – μεσαζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) του Ποινικου Κωδικα,
γ) απάτη, εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης κατα την εννοια των αρθρων 3 και 4
της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Ιουλιου 2017
σχετικα με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικου δικαιου, της απατης εις βαρος των οικονομικων
συμφεροντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια
πολιτικων προσωπων), 216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια
δικαστικων λειτουργων), 242 (ψευδης βεβαιωση, νοθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμενη κλοπη), 375
(υπεξαιρεση), 386 (απατη), 386Α (απατη με υπολογιστη), 386Β (απατη σχετικη με τις επιχορηγησεις),
390 (απιστια) του Ποινικου Κωδικα και των αρθρων 155 επ. του Εθνικου Τελωνειακου Κωδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), οταν αυτα στρεφονται κατα των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαικης
Ένωσης η συνδεονται με την προσβολη αυτων των συμφεροντων, καθως και τα εγκληματα των
αρθρων 23 (διασυνοριακη απατη σχετικα με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικες διαταξεις για την ποινικη
προστασια των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαικης Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαικου
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 15ης Μαρτιου 2017, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας και
την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου και για την τροποποιηση
της αποφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η ηθικη αυτουργια η συνεργεια
η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αυτης, και τα εγκληματα των αρθρων
187Α και 187Β του Ποινικου Κωδικα, καθως και τα εγκληματα των αρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου της 20ης Μαιου
2015, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η για
τη χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, την τροποποιηση του κανονισμου (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, και την καταργηση της οδηγιας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου και της οδηγιας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπης (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκληματα των αρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων της,
καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκληματα του αρθρου 323Α του Ποινικου Κωδικα (εμπορια ανθρωπων). Ο
οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε αμετακλητη
καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του εν λογω
οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο.
Η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα:
α) Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστες.
β) Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.) τον Διευθυνοντα Συμβουλο, τα μελη του Διοικητικου
Συμβουλιου, καθως και τα προσωπα στα οποια με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου εχει ανατεθει
το συνολο της διαχειρισης και εκπροσωπησης της εταιρειας.
γ) Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, η
δ) στις υπολοιπες περιπτωσεις νομικων προσωπων, τον, κατα περιπτωση, νομιμο εκπροσωπο99.
22.A.2
α) Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την
εθνικη νομοθεσια η/και
β) η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο προσφερων εχει αθετησει τις
υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.
Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του
που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την επικουρικη
ασφαλιση.
Οι υποχρεωσεις των περ. α’ και β’ θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον δεν εχουν καταστει
ληξιπροθεσμες η εφοσον αυτες εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται.
Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους, στο μετρο που τηρει τους ορους του δεσμευτικου κανονισμου100
22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:101
(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περι αρχων που εφαρμοζονται στις διαδικασιες συναψης δημοσιων συμβασεων,
(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια ειδικης εκκαθαρισης
η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει υπαχθει σε
διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριοτητες η εχει
υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης και δεν τηρει τους ορους αυτης η εα ν βρισκεται σε οποιαδηποτε
αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις
νομου.
Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των
καταστασεων που αναφερονται στην παρουσα περιπτωση, υπο την προυποθεση οτι η αναθετουσα
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αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη
τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ. 5
αρθρου 73 του ν. 4412/2016), 102
(γ) εαν, με την επιφυλαξη της παραγραφου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι ποινικων
κυρωσεων και αλλων διοικητικων συνεπειων, η αναθετουσα αρχη διαθετει επαρκως ευλογες ενδειξεις
που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους
φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,
(δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, συμφωνα με οσα οριζονται στο
αρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα
την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος εκ προθεσεως σοβαρων απατηλων δηλωσεων, κατα
την παροχη των πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων
αποκλεισμου η την πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν
ειναι σε θεση να προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 79 του ν.
4412/2016, περι Ευρωπαικου Ενιαιου Εγγραφου Συμβασης, καθως και του αρθρου 23 της παρουσας,
(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει με απατηλο τροπο
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.
22.Α.4. Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προυποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 103
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη
εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers)
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ο.Ο.Σ.Α.104
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22.Α.5. Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
προηγουμενων παραγραφων. 105
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.106
22.Α.6. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις
παραγραφους 22.Α.1 και 22.Α.4107, εκτος απο την περιπτωση β, μπορει να προσκομιζει στοιχεια108
προκειμενου να αποδειξει οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του,
παροτι συντρεχει ο σχετικος λογος αποκλεισμου. Για τον σκοπο αυτον, ο οικονομικος φορεας
αποδεικνυει οτι εχει καταβαλει η εχει δεσμευθει να καταβαλει αποζημιωση για ζημιες που
προκληθηκαν απο το ποινικο αδικημα η το παραπτωμα, οτι εχει διευκρινισει τα γεγονοτα και τις
περιστασεις με ολοκληρωμενο τροπο, μεσω ενεργου συνεργασιας με τις ερευνητικες αρχες, και εχει
λαβει συγκεκριμενα τεχνικα και οργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδο προσωπικου
καταλληλα για την αποφυγη περαιτερω ποινικων αδικηματων η παραπτωματων. 109 Τα μετρα που
λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις
ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου αδικηματος η του παραπτωματος. Εαν τα στοιχεια κριθουν
επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Αν τα
μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης.
Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, με τελεσιδικη αποφαση,
απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορει να κανει
χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στην εν λογω
αποφαση
22.Α.7. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016. 110
22.Α.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 111
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικο διαστημα
που εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 η στο Μητρωο
Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο την εναρξη ισχυος του τελευταιου η
στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων112, ανα περιπτωση, στην κατηγορια/-ιες εργου του αρθρου 21
της παρουσας113. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαικης Ένωσης
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν.
4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια114
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Γινονται δεκτοι ημεδαποι η αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που πληρουν τις απαιτησεις της οικονομικης
και χρηματοοικονομικης επαρκειας οπως αυτη οριζεται στο άρθρο 51, παρ. 10 του Π.Δ. 71/2019 για τις
κατηγοριες Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών Έργων, Έργων Πρασίνου και Υδραυλικών έργων.
Επισημαινεται οτι λογω των οριζομενων στις μεταβατικες διαταξεις (αρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ.
71/2019, στο διαγωνισμο γινονται δεκτοι και συμμετεχοντες οικονομικοι φορεις εγγεγραμμενοι στο
ΜΕΕΠ εφοσον πληρουν τις προυποθεσεις της παρ. 3 του αρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στις κατηγοριες
της ανωτερω παραγραφου.
Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης.
Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο διαστημα που
εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεπει να
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων,
συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει.
Μετα απο τη ληξη των ως ανω μεταβατικων διαταξεων και την πληρη εναρξη ισχυος του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεπει να υπερβαινουν
τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 64 αυτου.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα115
Οι συμμετεχοντες οικονομικοι φορεις που δραστηριοποιουνται στην κατηγορια Οικοδομικών Έργων
πρεπει να πληρουν τις απαιτησεις που αφορουν την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα οπως
οριζονται στο άρθρο 52 παρ. 1β του Π.Δ. 71/2019, ητοι να διαθετουν:
 1 Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή 2 Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας
ενω οι συμμετεχοντες οικονομικοι φορεις που δραστηριοποιουνται στις κατηγοριες Έργων Πρασίνου,
Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων, πρεπει να πληρουν τις απαιτησεις που αφορουν την
τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα οπως οριζονται στο άρθρο 52 παρ. 1α. του Π.Δ. 71/2019, ητοι να
διαθετουν:
 1 Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας
Διευκρινίζεται ότι:
α) ένας (1) τεχνικός Α’ Βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον τριετούς (3) επαγγελματικής
εμπειρίας
β) ένας (1) τεχνικός Β’ Βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον πενταετούς (5)
επαγγελματικής εμπειρίας και ελάχιστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού
90.000,00€
Επισημαινεται οτι λογω των οριζομενων στις μεταβατικες διαταξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019,
στη παρουσα διαγωνιστικη διαδικασια γινονται δεκτοι και συμμετεχοντες οικονομικοι φορεις
εγγεγραμμενοι στο ΜΕΕΠ εφοσον πληρουν τις προυποθεσεις της παρ. 3β του άρθρου 100 του Ν.
3669/2008 στην κατηγορια Οικοδομικών Έργων, και τις προυποθεσεις της παρ. 3α του άρθρου 100
του Ν. 3669/2008 στις κατηγοριες Έργων Πρασίνου, Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων.
Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης116
Οι οικονομικοι φορεις για την παρουσα διαδικασια συναψης συμβασης οφειλουν να συμμορφωνονται
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κατα:
α) το προτυπο διασφαλισης ποιοτητας ISO 9001:2015 η ισοδυναμο
β) το προτυπο περιβαλλοντικης διαχειρισης ISO 14001:2015 η ισοδυναμο
γ) το προτυπο ασφαλειας και υγιεινης OHSAS 18001:2007 η ISO 45001 η ισοδυναμο στην αναπλαση
χωρων πρασινου.
Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων τα παραπανω πρεπει να τηρουνται απο ολα τα μελη της
ενωσης.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα
που οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν.
4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται
στις ικανοτητες αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για
τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες.
Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι117 για την εκτελεση της συμβασης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των
συμμετεχοντων στην ενωση η αλλων φορεων (για τα κριτηρια της οικονομικης και
χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα).
Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις, στις
ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης
και, εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στην παρουσα διακηρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της
παρούσας.
Η αντικατασταση του φορεα, στις ικανοτητες του οποιου στηριζεται ο οικονομικος φορεας που δεν
πληροι σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιον συντρεχουν λογοι αποκλεισμου της παρου σας,
γινεται κατοπιν προσκλησης προς τον οικονομικο φορεα, εντος τριαντα (30) ημερων απο την
ημερομηνια κοινοποιησης της προσκλησης στον οικονομικο φορεα, για καθε τριτο στις ικανοτητες του
οποιου στηριζεται, στο πλαισιο της παρουσας διαδικασιας αναθεσης συμβασης. Ο φορεας με τον οποιο
αντικαθισταται ο φορεας του προηγουμενου εδαφιου δεν επιτρεπεται να αντικατασταθει εκ νεου.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής118
23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ), συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιο
ισοδυναμει με ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
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προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η
τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προυποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α της παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθορισθει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος, κατα το οποιο μπορουν να
υποβαλονται προσφορες.
Αν στο διαστημα που μεσολαβει μεταξυ της ημερομηνιας υπογραφης του ΕΕΕΣ και της καταληκτικης
ημερομηνιας υποβολης προσφορων εχουν επελθει μεταβολες στα δηλωθεντα στοιχεια, εκ μερους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσυρει την προσφορα του, χωρις να απαιτειται αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Στη συνεχεια μπορει να την υποβαλει εκ νεου με επικαιρο ΕΕΕΣ.119.
Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.
Κατα την υποβολη του ΕΕΕΣ, καθως και της συνοδευτικης υπευθυνης δηλωσης, ειναι δυνατη, με μονη
την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη
των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των
φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν
εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτον 120.
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης121.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων
αποκλεισμού122, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α της παρούσης123 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Επισημαινεται οτι, κατα την απαντηση οικονομικου φορεα στο ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου
εντυπου η δηλωσης για συναψη συμφωνιων με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση
του ανταγωνισμου, η συνδρομη περιστασεων, οπως η τριετης παραγραφη της παρ. 10 του αρθρου 73,
περι λογων αποκλεισμου, η η εφαρμογη της παρ. 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυεται
στο σχετικο πεδιο που προβαλλει κατοπιν θετικης απαντησης.
Οι προηγουμενες αρνητικες απαντησεις στο ανωτερω ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου εντυπου
η δηλωσης, απο οικονομικους φορεις οι οποιοι εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης της παρ. 3β του αρθρου
44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουν τον λογο αποκλεισμου των περ. ζ’ η/ και θ’ της παρ. 4 του
αρθρου 73 του παροντος και δεν απαιτειται να δηλωθουν κατα τη συμπληρωση του ΕΕΕΣ και καθε
αντιστοιχου εντυπου.
Όσον αφορα τις υποχρεωσεις για την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (περ. α’ και
β’ της παρ. 2 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον δεν
εχουν καταστει ληξιπροθεσμες η εφοσον εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται.
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Στην περιπτωση αυτη, ο οικονομικος φορεας δεν υποχρεουται να απαντησει καταφατικα στο σχετικο
πεδιο του ΕΕΕΣ, με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας εχει ανεκπληρωτες υποχρεωσεις οσον
αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης η, κατα περιπτωση, εαν εχει
αθετησει τις παραπανω υποχρεωσεις του. 124
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Ευρωπαικο Ενιαιο
Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και
το ΕΕΕΣ του υπεργολαβου.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η περισσοτερων
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καθε φορεα, στις ικανοτητες του οποιου
στηριζεται.
Τελος, επισημαινεται οτι οι προσφεροντες δηλωνουν το ανεκτελεστο υπολοιπο εργολαβικων
συμβασεων στο Μερος IV του ΕΕΕΣ, Ενοτητα Β («Οικονομικη και Χρηματοοικονομικη Επαρκεια»), στο
πεδιο «Λοιπες οικονομικες η χρηματοοικονομικες απαιτησεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προυποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21 και
22 της παρουσας, κρινονται:
α) κατα την υποβολη της προσφορας, με την υποβολη του ΕΕΕΣ,
β) κατα την υποβολη των δικαιολογητικων κατακυρωσης, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και
γ)κατα την εξεταση της υπευθυνης δηλωσης, συμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του αρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα στοιχεια,
αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα η τις
συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε κρατος
- μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο φακελο
επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η δηλωση για την
προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ).
Η δηλωση για την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιο περιεχονται επισης οι πληροφοριες που απαιτουνται για τον
συγκεκριμενο σκοπο, οπως η ηλεκτρονικη διευθυνση της βασης δεδομενων, τυχον δεδομενα
αναγνωρισης και, κατα περιπτωση, η απαραιτητη δηλωση συναινεσης.
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται και γινονται
αποδεκτα, συμφωνα με τα αναλυτικα οριζομενα στο αρθρο 4.2 (β) της παρουσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
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προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας125:
Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α, ο προσωρινος αναδοχος
υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου η, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες οι
προυποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του 126. Η υποχρεωση
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων
της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του
οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου
φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολη των
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)127, συμφωνα με την ισχυουσα
νομοθεσια του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του128.
Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιδεται απο την Ανεξαρτητη Αρχη Δημοσιων
Εσοδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα
δημοσια εργα που ειναι σε εξελιξη. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση129
περι του οτι δεν εχουν υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν τετοια
υποχρεωση θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της Α.Α.Δ.Ε.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιδεται απο τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη
ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου φορεα
α) ως φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας,
β) για εργα που εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και
γ) για τα στελεχη-μηχανικους του που στελεχωνουν το πτυχιο της εργοληπτικης επιχειρησης και
που εχουν υποχρεωση ασφαλισης στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ).
Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο ασφαλιστικης
ενημεροτητας (κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης
εργασιας. Δεν αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα
ασφαλιστικης ενημεροτητας των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως
εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο
υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν απασχολουν τετοιο
προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας εκδιδομενο απο
τον eΕΦΚΑ.
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
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τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην καταβολη
φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22130: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
μηνες πριν απο την υποβολη του131.
Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»132, με το οποιο βεβαιωνεται οτι δεν
τελουν υπο πτωχευση, πτωχευτικο συμβιβασμο, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχουν υπαχθει σε
διαδικασια εξυγιανσης καθως και οτι το νομικο προσωπο δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη
αποφαση. Το εν λογω πιστοποιητικο εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου
φορεα.
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε
φορα ισχυουν. Τα φυσικα προσωπα δεν υποβαλλουν πιστοποιητικο περι μη θεσης σε εκκαθαριση.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικα η οπου τα
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α, το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.
Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β)
του αρθρου 22 Α της παρουσας
Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων
(e-Certis) 133 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22134, υποβαλλεται υπευθυνη
δηλωση του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου135.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22136, για τις εργοληπτικες
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα
αρμοδια επιμελητηρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οπως προβλεπεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποφαση, περι ενημεροτητας πτυχιου, οπως ισχυει, απο τα
οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη
επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα.
Μετα τη ληξη ισχυος των μεταβατικων διαταξεων του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη
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εναρξη ισχυος των διαταξεων του τελευταιου, για τις εγγεγραμμενες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικες
επιχειρησεις, η μη συνδρομη του ως ανω λογου αποκλεισμου περι σοβαρου επαγγελματικου
παραπτωματος, αποδεικνυεται με την υποβολη του πιστοποιητικου του Τμηματος ΙΙ του εν λογω
μητρωου που συνιστα επισημο καταλογο, συμφωνα με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 47 του
ως ανω π.δ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Δεν απαιτειται η αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου
22 .
(ζ) Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ
μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο
την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα Ι του Μητρωου
Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)137, η βεβαιωση εγγραφης στα Μητρωα
Περιφερειακων Ενοτητων, ανα περιπτωση, στις κατηγοριες Έργων Πρασίνου, Έργων Οδοποιίας,
Οικοδομικών έργων και υδραυλικών έργων.
(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαικης Ένωσης
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν
στην προηγουμενη περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε
θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιητικο αντιστοιχου
επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο μητρωο, το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικος
φορεας, οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.
Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις
εκδοσης αυτων προβλεπεται συγκεκριμενος χρονος ισχυος και ειναι σε ισχυ κατα την υποβολη τους138
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:


ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που
περιεχει, μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ.
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71/2019, και απο την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα ΙΙ
του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο την ως ανω
βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης)
του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη
των λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, αναλογα με την τιθεμενη στο
αρθρο 22.Γ απαιτηση.
Ειδικα, για την αποδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:

με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυει, συνοδευομενης, ανα περιπτωση, απο πινακα
ολων των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας
η υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο
ανεκτελεστο, για τα εργα που ειναι υπο εξελιξη και δεν συμπεριλαμβανονται στην ενημεροτητα
πτυχιου η

με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα
ολων των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαι σιο κοινοπραξιας
η υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο
ανεκτελεστο, για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν ενημεροτητα πτυχιου, κατα
τις κειμενες διαταξεις.
Ειδικα για τους εγγεγραμμενους στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων, οι απαιτησεις του αρθρου
22.Γ αποδεικνυονται με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαικα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανο τητα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις στο Μ.Ε.ΕΠ η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:


ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που
περιεχει μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ.
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71/2019, και απο την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα ΙΙ
του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο την ως

ανω βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα
μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα
κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016, αναλογα με την τιθεμενη στο
αρθρο 22.Δ απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικα για τους εγγεγραμμενους στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων, οι απαιτησεις του αρθρου
22.Δ αποδεικνυονται με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η
διαθε τουν πιστοποιητικο απο οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα
προ τυπα πιστοποι ησης, κατα την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο εγγραφ η ς
εκδιδο μενο απο την αρμο δια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο
πιστοποι ησης, κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 9 του
παρο ντος α ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.139
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε140
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων
θα πρέπει να διαθέτει και να συμπεριλάβει επί ποινή αποκλεισμού στον αντίστοιχο φάκελο
πιστοποιητικά εν ισχύ ότι διαθέτει:
α) Πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο
φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους
με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το αντικείμενο του έργου.
β) Πιστοποιητικό ISO 14001, σε ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή
αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το αντικείμενο του
έργου.
γ) Πιστοποιητικό ΟΗSAS 18001 ή ISO 45001, σε ισχύ, για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία,
το όποιο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην
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Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το
αντικείμενο του έργου.
Τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων εφόσον υπάρχει
ένωση.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας
ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας
«Επικοινωνια», με θεμα: “Δικαιολογητικα Προσωρινου Αναδοχου- Κατακυρωση’’, τα νομιμοποιητικα
εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει
να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους141, εκτος αν συμφωνα
με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος
Ειδικοτερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτωσεις που ο οικονομικος φορεας ειναι νομικό πρόσωπο και εγγραφεται υποχρεωτικα
η προαιρετικα στο ΓΕΜΗ και δηλωνει την εκπροσωπηση και τις μεταβολες της στο ΓΕΜΗ:142
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 143.
β) Για την αποδειξη της νομιμης συστασης και των μεταβολων του νομικου προσωπου, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο
την υποβολη του.
2) Στις λοιπες περιπτωσεις τα, κατα περιπτωση, νομιμοποιητικα εγγραφα συστασης και νομιμης
εκπροσωπησης (οπως καταστατικα, πιστοποιητικα μεταβολων, αντιστοιχα ΦΕΚ, αποφασεις
συγκροτησης οργανων διοικησης σε σωμα, κλπ., αναλογα με τη νομικη μορφη του οικονομικου φορεα),
συνοδευομενα απο υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου οτι εξακολουθουν να ισχυουν κατα
την υποβολη τους.
Σε περιπτωση που για τη διενεργεια της παρουσας διαδικασιας αναθεσης εχουν χορηγηθει εξουσιες σε
προσωπο πλεον αυτων που αναφερονται στα παραπανω εγγραφα, προσκομιζεται επιπλεον αποφασηπρακτικο του αρμοδιου καταστατικου οργανου διοικησης του νομικου προσωπου χορηγηθηκαν οι
σχετικες εξουσιες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιζουν τα προβλεπομενα, κατα τη νομοθεσια της χωρας
εγκαταστασης, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, υπευθυνη δηλωση του νομιμου
εκπροσωπου, απο την οποια αποδεικνυονται τα ανωτερω ως προς τη νομιμη συσταση, μεταβολες και
εκπροσωπηση του οικονομικου φορεα.
Οι ως ανω υπευθυνες δηλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση
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της προσκλησης για την υποβολη των δικαιολογητικων.
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκυπτουν η νομιμη συσταση του οικονομικου φορεα, ολες οι
σχετικες τροποποιησεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α που δεσμευει/ουν νομιμα την εταιρια
κατα την ημερομηνια διενεργειας του διαγωνισμου (νομιμος εκπροσωπος, δικαιωμα υπογραφης κλπ.),
τυχον τριτοι, στους οποιους εχει χορηγηθει εξουσια εκπροσωπησης, καθως και η θητεια του/των η/και
των μελων του οργανου διοικησης/ νομιμου εκπροσωπου.
Γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν τα παραπανω, κατα
περιπτωση δικαιολογητικα, για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση, συμφωνα με τα
ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περιπτωση που ο προσφερων ειναι φυσικο προσωπο/ ατομικη επιχειρηση, τα φυσικα, εφοσον
εχει χορηγησει εξουσιες εκπροσωπησης σε τριτα προσωπα, προσκομιζεται εξουσιοδοτηση του
οικονομικου φορεα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλογους η διαθε τουν
πιστοποι ηση απο οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα προ τυπα
πιστοποι ησης, κατα την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορου ν να υποβα λλουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο εγγραφη ς εκδιδο μενο απο την
αρμο δια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο πιστοποι ησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφε ρονται τα δικαιολογητικα βα σει των οποι ων ε γινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικω ν φορε ων στον επι σημο κατα λογο η η πιστοποι ηση και η κατα ταξη στον εν
λογω κατα λογο.
Η πιστοποιου μενη εγγραφη στους επι σημους καταλογους απο τους αρμο διους οργανισμου ς η το
πιστοποιητικο , που εκδι δεται απο τον οργανισμο πιστοποι ησης, συνιστα τεκμη ριο
καταλληλο τητας ο σον αφορα τις απαιτη σεις ποιοτικη ς επιλογη ς, τις οποι ες καλυ πτει ο επι σημος
κατα λογος η το πιστοποιητικο .
Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλογους απα λλα σσονται απο
την υποχρε ωση υποβολη ς των δικαιολογητικω ν που αναφε ρονται στο πιστοποιητικο εγγραφη ς
τους.
(β) Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταξεις 3η εως και 7η, με χρι
τη λη ξη της μεταβατικη ς περιο δου ισχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019,
υποβα λλοντας «Ενημερο τητα Πτυχι ου» εν ισχυ απαλλα σσονται απο την υποχρε ωση υποβολη ς
των δικαιολογητικω ν 144:
- απο σπασμα ποινικου μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) της παρου σας για τον Προ εδρο και
Διευθυ νοντα Συ μβουλο εργοληπτικη ς επιχει ρησης. Για τα λοιπα με λη του Δ.Σ της εταιρει ας, θα
πρε πει να υποβληθει αυτοτελω ς απο σπασμα ποινικου μητρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα δ εν
καλυ πτονται απο την Ενημερο τητα Πτυχι ου.
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) της παρου σας. 145
- τα πιστοποιητικα απο το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) της παρου σας
υπο την πρου πο θεση ο μως ο τι καλυ πτονται πλη ρως (ο λες οι προβλεπο μενες περιπτω σεις) απο
την Ενημερο τητα Πτυχιου.
- το πιστοποιητικο απο το αρμο διο επιμελητη ριο ο σον αφορα το λογο αποκλεισμου του α ρθρου
22. Α.4. (θ). 146
- το πιστοποιητικο της αρμο διας αρχη ς για την ονομαστικοποι ηση των μετοχω ν του α ρθρο υ 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικα ε γγραφα νομιμοποι ησης της εργοληπτικη ς επιχει ρησης.
Σε περι πτωση που κα ποιο απο τα ανωτε ρω δικαιολογητικα ε χει λη ξει, προσκομι ζεται το σχετικο
δικαιολογητικο εν ισχυ . Εφο σον στην Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρητα ο τι τα στελε χη
του πτυχι ου του προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενη μερα στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωην ΕΤΑΑ44

ΤΜΕΔΕ), ο προσφε ρων προσκομι ζει επιπλε ον της ενημερο τητας πτυχι ου, ασφαλιστικη
ενημερο τητα για τα στελε χη αυτα .
Απο την πλη ρη ε ναρξη ισχυ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο εγγραφη ς στο Τμη μα ΙΙ του
Μητρω ου Εργοληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημοσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελει επι σημο
κατα λογο και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις απο την προσκο μιση των
αποδεικτικω ν με σων που προβλε πονται στα α ρθρα 47 επο μενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περι πτωση που οικονομικο ς φορε ας επιθυμει να στηριχθει στις ικανο τητες α λλων φορε ων,
η απο δειξη ο τι θα ε χει στη δια θεση του τους αναγκαι ους πο ρους, γι νεται με την υποβολη σχετικου
συμφωνητικου των φορε ων αυτω ν για τον σκοπο αυτο .
Ειδικοτερα, προσκομιζεται εγγραφο (συμφωνητικο η σε περιπτωση νομικου προσωπου αποφαση του
αρμοδιου οργανου διοικησης αυτου η σε περιπτωση φυσικου προσωπου υπευθυνη δηλωση), δυναμει
του οποιου αμφοτεροι, διαγωνιζομενος οικονομικος φορεας και τριτος φορεας, εγκρινουν τη μεταξυ
τους συνεργασια για την κατα περιπτωση παροχη προς τον διαγωνιζομενο της χρηματοοικονομικης
η/και τεχνικης η/και επαγγελματικης ικανοτητας του φορεα, ωστε αυτη να ειναι στη διαθεση του
διαγωνιζομενου για την εκτελεση της Συμβασης. Η σχετικη αναφορα θα πρεπει να ειναι λεπτομερης
και να αναφερει κατ’ ελαχιστον τους συγκεκριμενους πορους που θα ειναι διαθεσιμοι για την εκτελεση
της συμβασης και τον τροπο δια του οποιου θα χρησιμοποιηθουν αυτοι για την εκτελεση της συμβασης.
Ο τριτος θα δεσμευεται ρητα οτι θα διαθεσει στον διαγωνιζομενο τους συγκεκριμενους πορους κατα
τη διαρκεια της συμβασης και ο διαγωνιζομενος οτι θα κανει χρηση αυτων σε περιπτωση που του
ανατεθει η συμβαση. Σε περιπτωση που ο τριτος διαθετει χρηματοοικονομικη επαρκεια, θα δηλωνει
επισης οτι καθισταται απο κοινου με τον διαγωνιζομενο υπευθυνος για την εκτελεση της συμβασης. Σε
περιπτωση που ο τριτος διαθετει στοιχεια τεχνικης η επαγγελματικης καταλληλοτητας που
σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που οριζονται στην περιπτωση
στ’ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 η με την σχετικη
επαγγελματικη εμπειρια, θα δεσμευεται οτι θα εκτελεσει τις εργασιες η υπηρεσιες για τις οποιες
απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες, δηλωνοντας το τμημα της συμβασης που θα εκτελεσει.

23. 11 Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες:

• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως τρεις
(3) μηνες πριν απο την υποβολη τους,
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την
υποβολη των δικαιολογητικων147 Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της
υπογραφης τους.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τους ακο λουθους ηλεκτρονικου ς
υποφακε λους:
(α) υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχη ς»
(β) υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη Προσφορα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχη ς» πρε πει, επι ποινη αποκλεισμου ,
να περιε χει τα ακο λουθα υπο (α) και (β) στοιχει α::
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επι σης δυ ναται να περιλαμβα νει και συνοδευτικη υπευ θυνη δη λωση, με την οποι α ο οικονομικο ς
φορε ας μπορει να διευκρινι ζει τις δηλω σεις και πληροφορι ες που παρε χει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτικη υπευ θυνη δη λωση υπογρα φεται, συ μφωνα με ο σα προβλε πονται στο α ρθρο 79 Α του
ι διου ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Οικονομικη Προσφορα » περιε χει το αρχει ο pdf, το οποιο
παρα γεται απο το υποσυ στημα, αφου συμπληρωθου ν καταλλη λως οι σχετικε ς φο ρμες και
υπογρα φεται, τουλα χιστον με προηγμε νη ηλεκτρονικη υπογραφη , η οποι α υποστηρι ζεται απο
αναγνωρισμε νο (εγκεκριμε νο) πιστοποιητικο .
24.4 Στην περι πτωση που με την προσφορα υποβα λλονται δημο σια η / και ιδιωτικα ε γγραφα,
αυτα γι νονται αποδεκτα , συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 β της παρου σας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format
(PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς
(υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που
προτεινει. Αν ο αναδοχος προτεινε συγκεκριμενους υπεργολαβους κατα την υποβολη της προσφορας
του, υποχρεουται, κατα την υπογραφη της συμβασης εκτελεσης, να προσκομισει την υπεργολαβικη
συμβαση. Η Διευθυνουσα Υπηρεσια μπορει να χορηγησει προθεσμια στον αναδοχο κατ’ αιτηση του, για
την προσκομιση της υπεργολαβικης συμβασης με τον αρχικως προταθεντα υπεργολαβο η αλλον, που
διαθετει τα αναγκαια, κατα την κριση της υπηρεσιας αυτης, προσοντα, εφοσον συντρεχει σοβαρος
λογος. 148
25.2 Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.
25.3

Οι πληρωμες θα γινονται στον κυριο αναδοχο. 149

25.4 Ο Δημος Παιανιας:
α) ελεγχει την επαγγελματικη καταλληλοτητα του υπεργολαβου να εκτελεσει το προς αναθεση τμημα,
κατα την εννοια του αρθρου 22.Β (αρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευει τη μη
συνδρομη, στο προσωπο του, των λογω αποκλεισμου του αρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αρθρα 73
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συμφωνα με τα κατα περιπτωση ειδικως προβλεπομενα στο αρθρο
23 της παρουσας (αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016). 150
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν κατοπιν
του ελεγχου και της επαληθευσης της ως ανω περιπτωσης (α), διαπιστωνεται οτι δεν πληρουνται οι
οροι επαγγελματικης καταλληλλοτητας του υπεργολαβου η οταν συντρεχουν οι ως ανω λογοι
αποκλεισμου του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Καθε διαφορα μεταξυ των συμβαλλομενων μερων που προκυπτει η σχετιζεται με την ερμηνεια και/ η
το κυρος και/η την εφαρμογη και/η την εκτελεση της συμβασης επιλυεται με την ασκηση προσφυγης
η αγωγης στο διοικητικο εφετειο της περιφερειας, στην οποια εχει υπογραφει η συμβαση συμφωνα με
τα οριζομενα στο αρθρο 175 ν. 4412/2016.
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου 151
Τα συμβαλλομενα μερη συμφωνουν και συναποδεχονται οτι ολες οι διαφορες που προκυπτουν η
σχετιζονται με την ερμηνεια και/ η το κυρος και/η την εφαρμογη και/η την εκτελεση της συμβασης,
επιλυονται οριστικα απο διαιτητικο δικαστηριο /οργανο το οποιο διοριζεται και διεξαγει τη διαιτησια
συμφωνα με τις διαταξεις που εκαστοτε ισχυουν για τις διαιτησιες του Δημοσιου. (Κατα παρεκκλιση
απο τις διαταξεις που ισχυουν για τις διαιτησιες του Δημοσιου, η αναθετουσα αρχη μπορει να
καθορισει στο σημειο αυτο, κατα περιπτωση, το περιεχομενο της διαιτητικης ρητρας συμφωνα με τον
επιλεγεντα φορεα διαιτησιας, περιεχον μεταξυ αλλων, τους κανονες που διεπουν τον ορισμο των
διαιτητων, τους εφαρμοστεους κανονες διαιτησιας, την εδρα του διαιτητικου δικαστηριου (η οργανου),
τις αμοιβες των διαιτητων (εφοσον δεν οριζονται απο τους εφαρμοστεους κανονες διαιτησιας), τη
γλωσσα στην οποια θα διεξαχθει η διαιτησια και καθε αλλο σχετικο θεμα).
Η διεξαγωγη της διαιτησιας υποκειται στον «Κανονισμο Διαφανειας στις δυναμει Συνθηκης Διαιτησιες
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Επενδυτων-Κρατων» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπης
των Ηνωμενων Εθνων για το Διεθνες Εμπορικο Δικαιο (UNCITRAL), οι διαταξεις του οποιου
κατισχυουν των εφαρμοστεων κανονων διαιτησιας που καθοριζονται συμφωνα με την παρ. 3 του
αρθρου 175 ν. 4412/2016,
Της προσφυγης στο διαιτητικο δικαστηριο/ οργανο προηγειται σταδιο συμβιβαστικης επιλυσης
διαφορων. Για τη συμβιβαστικη επιλυση της διαφορας συγκροτειται Συμβουλιο Επιλυσης Διαφορων
(ΣΕΔ). Η αμοιβη καθε μελους του ΣΕΔ καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περι αμοιβης διαμεσολαβητη. Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται οι παρ. 7 και 8 του αρθρου 176 ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.
137/2020 Απο φαση του Δημοτικου Συμβουλι ου.
26.2 Ο Κυ ριος του Έργου μπορει να εγκαταστη σει για το ε ργο αυτο Τεχνικο Συ μβουλο. Ο
Ανα δοχος του ε ργου, ε χει την υποχρε ωση να διευκολυ νει τις δραστηριο τητες του Τεχνικου
Συμβου λου, που πηγα ζουν απο τη συμβατικη σχε ση της Υπηρεσι ας με αυτο ν.
26.3 Οι προσφε ροντες, με την υποβολη της προσφορα ς τους, αποδε χονται ανεπιφυ λακτα τους
ο ρους της παρου σας Διακη ρυξης
26.4 Η Αναθε τουσα Αρχη ενημερω νει το φυσικο προ σωπο που υπογρα φει την προσφορα ως
προσφε ρων η ως νο μιμος εκπρο σωπος προσφε ροντος, ο τι η ι δια η και τρι τοι, κατ’ εντολη και για
λογαριασμο της, θα επεξεργα ζονται προσωπικα δεδομε να που περιε χονται στους φακε λους της
προσφορα ς και τα αποδεικτικα με σα τα οποι α υποβα λλονται σε αυτη ν, στο πλαι σιο του παρο ντος
Διαγωνισμου , για το σκοπο της αξιολογησης των προσφορω ν και της ενημε ρωσης ε τερων
συμμετεχο ντων σε αυτο ν, λαμβα νοντας κα θε ευ λογο με τρο για τη διασφα λιση του απο ρρητου και
της ασφα λειας της επεξεργασι ας των δεδομε νων και της προστασι ας τους απο κα θε μορφη ς
αθε μιτη επεξεργασι α, συ μφωνα με τις διατα ξεις της κει μενης νομοθεσι ας περι προστασι ας
προσωπικω ν δεδομε νων.
26.5 Αν, μετα απο την τυχο ν οριστικοποι ηση της ε κπτωσης του αναδοχου, συ μφωνα με τα
ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προι σταμε νη Αρχη αποφασι σει την
ολοκλη ρωση του ε ργου, προσκαλει τον επο μενο κατα σειρα μειοδο τη του παρο ντος διαγωνισμο υ
και του προτει νει να αναλα βει αυτο ς το ε ργο ολοκλη ρωσης της ε κπτωτης εργολαβι ας, με τους
ι διους ο ρους και πρου ποθε σεις και βα σει της προσφορα ς που υπε βαλε στον διαγωνισμο . Η
συ μβαση εκτε λεσης συνα πτεται, εφο σον εντο ς δεκαπε ντε (15) ημερω ν απο την κοινοπο ι ηση της
προ τασης περιε λθει στην Προι σταμε νη Αρχη ε γγραφη και ανεπιφυ λακτη αποδοχη της. Η α πρακτη
πα ροδος της προθεσμι ας θεωρει ται ως απο ρριψη της προ τασης. Αν ο ανωτε ρω μειοδο της δεν
δεχθει την προ ταση συ ναψης συ μβασης, η Προι σταμε νη Αρχη προσκαλει τον επ ο μενο κατα σειρα
μειοδο τη, ακολουθω ντας κατα τα λοιπα την ι δια διαδικασι α. Εφο σον και αυτο ς απορρι ψει την
προ ταση, η Προι σταμε νη Αρχη για την ανα δειξη αναδοχου στο ε ργο προσφευ γει κατα την κρι ση
της ει τε στην ανοικτη δημοπρασι α ει τε στη διαδικασι α με διαπραγμα τευση, κατα τις οικει ες
διατα ξεις του ν. 4412/2016.

Η διαδικασι α της παρου σας δεν εφαρμο ζεται μο νο στην περι πτωση που η Προι σταμε νη Αρχη
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κρι νει, ο τι οι παραπα νω προσφορε ς δεν ει ναι ικανοποιητικε ς για τον κυ ριο του ε ργου η ε χουν
επε λθει λογω εφαρμογη ς νε ων κανονισμω ν αλλαγε ς στον τρο πο κατασκευη ς του ε ργου, ενω
μπορει να εφαρμο ζεται αναλογικα και σε περι πτωση ολοκλη ρωσης του ε ργου, υ στερα απο
αυτοδι καιη δια λυση της συ μβασης κατο πιν πτω χευσης του αναδοχου η δια λυση με υπαιτιο τητα
του κυρι ου του ε ργου κατα τις κει μενες διατα ξεις.

Αθήνα, Απρίλιος 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμο πρωτ. 82/2022 αποφαση Οικονομικης Επιτροπης του Δημου Παιανιας
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Για την εννοια των “κατω των οριων” δημοσιων συμβασεων, πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
2 Συμπληρωνονται τα στοιχεια της αναθετουσας αρχης. Επισημαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις
δυνανται να χρησιμοποιουν το παρον τευχος διακηρυξης για τις συμβασεις που αναθετουν
συμφωνα με τις διαταξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχης/αναθετοντος φορεα
4
Συμπληρωνεται ο κωδικος που αφορα στην ηλεκτρονικη τιμολογηση οπως αυτος προσδιοριζεται
στον επισημο ιστοτοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακων Συστηματων του Υπουργειου Ψηφιακης
Διακυβερνησης
(Πρβλ.αρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
5
Mεσω της λειτουργικοτητας ''Επικοινωνια'' του υποσυστηματος
6 Το ΕΕΕΣ καταρτιζεται βασει του τυποποιημενου εντυπου του Παραρτηματος 2 του Εκτελεστικου
Κανονισμου (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπης της 5ης Ιανουαριου 2016 για την καθιερωση του
τυποποιημενου εντυπου για το Ευρωπαικο Έγγραφο Προμηθειας (L 3) και παρεχεται αποκλειστικα
σε ηλεκτρονικη μορφη.
Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος, κατα το οποιο μπορουν
να υποβαλλονται προσφορες.
Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ Aπο τις 2-5-2019,
παρεχεται η ηλεκτρονικη υπηρεσια Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
που προσφερει τη δυνατοτητα ηλεκτρονικης συνταξης και διαχειρισης του Ευρωπαικου Ενιαιου
Εγγραφου Συμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορειτε να δειτε τη σχετικη ανακοινωση στη Διαδικτυακη Πυλη του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικο (Επισημη Εφημεριδα της Ευρωπαικης
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαριου 2018) στον Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 για την
καθιερωση του τυποποιημενου εντυπου για το Ευρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Προμηθειας , με το
οποιο επιλυθηκαν τα σχετικα ζητηματα ορολογιας που υπηρχαν στο αρχικο επισημο ελληνικο
κειμενο του Εκτελεστικου Κανονισμου, Μπορειτε να δειτε το σχετικο Διορθωτικο στην ακολουθη
διαδρομη
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7 Πρβλ. αρθρο 67 του ν. 4412/2016.
8
Συμπληρωνεται απο την Αναθετουσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια (εγκαιρως, ητοι
ως την... ), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και αμφιβολιας.
9 Συμπληρωνεται η τεταρτη ημερα πριν απο τη ληξη της προθεσμιας του αρθρου 18 της παρουσας.
10 Πρβλ εγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινισεις ως προς την τηρηση των
διατυπωσεων δημοσιοτητας στη διαγωνιστικη διαδικασια σε περιπτωση τροποποιησης ορων της
διακηρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
11 Πρβλ.αρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
12 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
13 Αν η διευθυνση της υπηρεσιας που τηρει το πρωτοκολλο της Αναθετουσας Αρχης ειναι διαφορετικη
απο την αναφερομενη στο αρθρο 1, αναγραφεται στο παρον σημειο η σχετικη διευθυνση.
14 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
15 Στην περιπτωση που χρησιμοποιειται ενιαιο ποσοστο εκπτωσης απαλειφεται η περιπτωση δ της
παρ. 3.5. Πρβλ. αρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, συμφωνα με το οποιο «αν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
16 Σε περιπτωση εφαρμογης της διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευθερη συμπληρωση τιμολογιου”, οι αναθετουσες αρχες περιλαμβανουν στην εν λογω
περιπτωση (στ) αναφορα για την υποβολη του σχετικου τιμολογιου.
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Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
19 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
20 Πρβλ .αρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
21 Επισημαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες για την ολοκληρωση των ενεργειων της Επιτροπης
Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016.
22 Πρβλ. αρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
23 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 ογδοο εδαφιο ν. 4412/2016
24 Πρβλ. αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
25 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
26 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
27 Ως προς τη γνωμοδοτηση της Επιτροπης Διαγωνισμου για την εξεταση των εξηγησεων των
ασυνηθιστα χαμηλων προσφορων πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιως σκεψεις 15-21
28 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.
29 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
30 Βλ.σχετικα με την ηλεκτρονικη υπευθυνη δηλωση το αρθρο εικοστο εβδομο της απο 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα τις παραγραφους 1 και
2 του οποιου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
31 Για τους φορεις του Βιβλιου ΙΙ της παρ. 2 του αρθρου 259 του ν.4412/2016
32 Ομοιως προβλεπεται και στην περιπτωση υποβολης προσφορων, συμφωνα με το αρθρο 92 παρ. 8
του ν.4412/201
33 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
34 Πρβλ. αρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
35 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
36 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
37 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 (ληψη επανορθωτικων μεσων).
38 Πρβλ. αρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
39 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
40 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
41 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
42 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
43 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
44 Η φραση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιθεται στη διακηρυξη μονο στις
περιπτωσεις εκεινες, στις οποιες προβλεπεται υποχρεωση προσυμβατικου ελεγχου.
45 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
47 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
49 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
50 Πρβλ. αρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.
51 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
52 Πρβλ. αρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα
53 Πρβλ. αρθρο 363 του ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
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Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
57 Πρβλ. αρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. αρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
58 Πρβλ. αρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
59 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
60 Απο 1-1-2017 τεθηκε σε ισχυ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιο με το αρθρο 13 καταργησε το π.δ
113/2010.
61 Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης της
συμβασης συμφωνα με το αρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μερος του εφαρμοστεου
θεσμικου πλαισιου της διακηρυξης.
62 Όταν προκειται για συγχρηματοδοτουμενο απο την Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεται στη
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλος της Πραξης και του Επιχειρησιακου
Προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθως και τα
ποσοστα συγχρηματοδοτησης της δαπανης του εργου απο εθνικους και ενωσιακους πορους (με
αναφορα στο διαρθρωτικο ταμειο). Επισης, η σχετικη συμπληρωση ακολουθει τη διακριτη ορολογια
Συλλογικες Αποφασεις (ΣΑ) εργων, εναριθμος εργου η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτησης
(ΠΔΕ η Τακτικος προυπολογισμος). Για το ζητημα της αναληψης δαπανων δημοσιων επενδυσεων,
βλ. και αρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. αρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016.
63 Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου.
64 Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφιο του ν. 4013/2011, οπως αντικατασταθηκε απο το αρθρο 44
του ν. 4605/2019.
65 Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα).
66 Πρβλ. αρθρο 102 ν. 4412/2016, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και
εκθεση συνεπειων ρυθμισεων επι του ως ανω αρθρου 42 ν. 4781/2021
67 Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυξεις, οι αποφασεις αναθεσης και οι συμβασεις που συναπτονται για λογαριασμο
των φορεων Γενικης Κυβερνησης αναφερουν απαραιτητα τον αριθμο και τη χρονολογια της
αποφασης αναληψης υποχρεωσης, τον αριθμο καταχωρισης της στα λογιστικα βιβλια του οικειου
φορεα, καθως και τον αριθμο της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που
η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη.".Επισης, συμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακηρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσης που εκδιδονται και
συμβασεις που συναπτονται απο φορεις της Γενικης Κυβερνησης ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει
προηγηθει αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντος. "Πρβ. και αρθρο 5 του ως ανω διαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσιων επενδυσεων”
68 Σε περιπτωση που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσης, διαμορφωνεται αναλογως η
εκτιμωμενη αξια της συμβασης (προυπολογισμος δημοπρατησης) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
69 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογιζεται κατα την υπογραφη της συμβασης,
αναλογα με την προσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται η εν λογω ποσοστιαια αναλογια του
15% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 περ. β του αρθρου 156 ν.
4412/2016.
70 Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
71 Η αναθετουσα αρχη διαμορφωνει το παρον σημειο της διακηρυξης, αναλογα με το αν αποφασισει να
υποδιαιρεσει τη συμβαση σε περισσοτερα τμηματα/εργα η οχι, ητοι να τα αναθεσει ως ενιαιο
συνολο. Στην περιπτωση που επιλεξει να μην υποδιαιρεσει σε τμηματα, αναφερει, στο παρον σημειο
της διακηρυξης, τους βασικους λογους της αποφασης της αυτης (πρβλ. αρθρο 59 του ν. 4412/2016).
72 οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
73 Μπορει η εναρξη της προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεση
εναρξη των εργασιων (Πρβλ. αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
74 Με την επιφυλαξη της επομενης υποσημειωσης.
75 Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προσφορων και στην
περιπτωση αυτη προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
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Το ποσοστο της εγγυησης συμμετοχης δεν μπορει να υπερβαινει το 2% της εκτιμωμενης αξιας της
συμβασης, χωρις το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποιηση στο δευτερο δεκαδικο ψηφιο, μη
συνυπολογιζομενων των δικαιωματων προαιρεσης και παρατασης της συμβασης (Πρβλ. αρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/2016),.
77 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
78 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
79 Συμπληρωνεται αναλογα με το εαν προβλεπεται η οχι η χορηγηση προκαταβολης, η οποια μπορει να
ανερχεται μεχρι του δεκαπεντε τοις εκατο (15%) της αξιας της συμβασης, χωρις αναθεωρηση και
Φ.Π.Α. Συμφωνα με την παραγραφο 10 εδ. α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπως προστεθηκε με
την παρ. 3 του αρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτωσεις συγχρηματοδοτουμενων δημοσιων
εργων στις διακηρυξεις υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτητα χορηγησης προκαταβολης. Η
υποχρεωση αυτη εξακολουθει να ισχυει και για τα προγραμματα της περιοδου 2014-2020 δυναμει
της παρ. 15 του αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
80 Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων μπορει να καθοριζεται οριο ποσοστου
εκπτωσης, πανω απο το οποιο ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να προσκομιζει, επιπλεον της
εγγυησης καλης εκτελεσης, προσθετη εγγυηση, κλιμακωτα αυξανομενη βασει του ποσοστου
εκπτωσης. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 4 τελευταιο εδαφιο ν. 4412/2016.
81 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
82 Πρβλ. αρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
83 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
84 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζητουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυηση καλης
λειτουργιας» για την αποκατασταση των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που
προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυησης καλης λειτουργιας,
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα της συμβασης. Το υψος της εγγυησης καλης λειτουργιας
καθοριζεται στα εγγραφα της συμβασης και δεν μπορει να υπερβαινει το πεντε τοις εκατο (5%) της
εκτιμωμενης αξιας της συμβασης. Η επιστροφη της ανωτερω εγγυησης λαμβανει χωρα μετα απο την
ολοκληρωση της περιοδου εγγυησης καλης λειτουργιας.. Οι εγγυητικες επιστολες καλης
λειτουργιας περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.2 της παρουσας
και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.
85 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
86 Τα γραμματια συστασης χρηματικης παρακαταθηκης του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων,
για την παροχη εγγυησεων συμμετοχης και καλης εκτελεσης (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη)
συστηνονται συμφωνα με την ειδικη νομοθεσια που διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι συστασεως και αποδοσεως
παρακαταθηκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
87 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13, καθως και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς
τις εγγυησεις συμμετοχης.
88 Η ελαχιστη προθεσμια παραλαβης των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 121 του ν.
4412/2016.
89 Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
συμφωνα με τις διαταξεις του οποιου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
90 Πρβλ. αρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
91 Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμο με τις διαταξεις του ν. 3548/2007, στον
περιφερειακο και τοπικο τυπο μέχρι 31/12/2023.
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Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
93 Κατ’ αντιστοιχια με τα ουσιωδη χαρακτηριστικα του εργου συμφωνα με το αρθρο 11 της παρουσας
(αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριες στις οποιες εμπιπτει το εργο συμφωνα με τις διαταξεις
του αρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
94 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
95 Συμφωνα με το ισχυον κειμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
96 Για το ελεγχο των χωρων που εχουν συναψει συμφωνιες με την Ένωση δες την ιστοσελιδα της
Επιτροπης https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
97 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
98 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαινεται οτι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορα σε “τελεσιδικη καταδικαστικη αποφαση”
νοειται, δεδομενης της ως ανω νομοθετικης μεταβολης, ως “αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση”,
η δε σχετικη δηλωση του οικονομικου φορεα στο Μερος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα μονο σε αμετακλητες
καταδικαστικες αποφασεις.
99 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
100 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016. Σχετικη δηλωση του προσφεροντος
οικονομικου φορεα περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ
101 Οι λογοι της παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικους λογους αποκλεισμου συμφωνα με το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας τα
ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της υπο αναθεση συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες περιστασεις
κλπ), με σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης. .
102 Σχετικη δηλωση του προσφεροντος οικονομικου φορεα περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ
103 Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμου συμπληρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ
( Άλλοι Λογοι Αποκλεισμου που ενδεχεται να προβλεπονται απο την εθνικη νομοθεσια του κρατους
μελους της α.α η του α.φ ).
104 Πρβλ. παρ. 3 αρθρου 8 του ν. 3310/2005, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 239 του ν. 4782/2
105 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
106 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της
Αρχης (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα με την αποφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριου 2018 στην υποθεση
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
107 Υπενθυμιζεται οτι
αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στην περιπτωση που η
Αναθετουσα Αρχη επιλεξει καποιον απο τους δυνητικους λογους αποκλεισμου.
108
Σχετικα με την προσκομιση αποδειξεων για τα επανορθωτικα μετρα βλ. την αποφαση της 14ης
Ιανουαριου 2021 του ΔΕΕ στην υποθεση C-387/19
109 Πρβλ αρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
110 Πρβλ. αποφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποια
εξακολουθει να ισχυει εως την εκδοση της αποφασης της παρ. 9 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016.
111 Επισημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης, πλην της καταλληλοτητας για την ασκηση
επαγγελματικης δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειναι
προαιρετικα για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μην περιοριζεται δυσαναλογα η συμμετοχη των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου
των κριτηριων καταλληλοτητας των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τις αναθετουσες
αρχες, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη της ισης μεταχειρισης των συμμετεχοντων, της
αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου ανταγωνισμου. Τα
κριτηρια επιλογης του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικασια ελεγχου της
καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”).
112 Πρβλ. αρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποιο επανηλθαν σε ισχυ τα αρθρα 105 και 106
του ν. 3669/2008, μεχρι την εκδοση του π.δ. του αρθρου
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Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του
ΜΕΕΠ η, απο την εναρξη ισχυος του π.δ. 71/2019, του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων
Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/2016.
114 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του
ΜΕΕΠ η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καθε περιπτωση και για το μεταβατικο χρονικο διαστημα ισχυος των
αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008, οπως αυτο προκυπτει απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και
την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, επισημαινεται οτι, η αναθετουσα αρχη μπορει να
περιγραφει τις σχετικες απαιτησεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμενων
των ειδικοτερων ρυθμισεων του αρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των
προβλεπομενων απαιτησεων για την εγγραφη και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προυπολογισμου ανα κατηγορια εργου.
115 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε
ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ουτε σε βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε
περιπτωση και για το μεταβατικο χρονικο διαστημα ισχυος των αρθρων 80 εως 110 του ν.
3669/2008, οπως αυτο προκυπτει απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη εναρξη ισχυος
του τελευταιου, επισημαινεται οτι, η αναθετουσα αρχη μπορει να περιγραφει τις σχετικες
απαιτησεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμενων των ειδικοτερων
ρυθμισεων του αρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των προβλεπομενων
απαιτησεων για την εγγραφη και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112),
αντιστοιχου προυπολογισμου ανα κατηγορια εργου..
116 Προαιρετικη επιλογη: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και
συμπληρωνεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι ολες οι απαιτησεις
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
117 Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα την κριση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
118 Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
119 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
120 Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου
φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΕΕΕΣ απο το συνολο των
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
121 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016
122 Βλ. Δ.Ε.Ε. αποφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
123 Βλ. ενδεικτικα ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμημα)
124 Πρβλ. αρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο με αρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
125 Εφισταται η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζητειται η προσκομιση
δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτηριων επιλογης που
εχουν τεθει στην παρουσα διακηρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουσα αρχη δυναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προσφεροντες, σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο
κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
126 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
127 Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας
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ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν
τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν τοσο την κυρια οσο και την επικουρικη ασφαλιση."
128 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
129 Οι υπευθυνες δηλωσεις του παροντος τευχους υπογραφονται και γινονται αποδεκτες συμφωνα με
τα οριζομενα στο αρθρο 4.2. β) της παρουσας
130 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
131 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
132 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021εγγραφο της Αρχης «Ενιαιο Πιστοποιητικο Δικαστικης
Φερεγγυοτητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
133 Η πλατφορμα της Ευρωπαικης Επιτροπης eCertis για την αναζητηση ισοδυναμων πιστοποιητικων
αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε ειναι διαθεσιμη, χωρις κοστος, στη διαδρομη.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται οτι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμοδιος εθνικος
φορεας για την καταχωρηση και τηρηση των στοιχειων του eCertis για την Ελλαδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο της Αρχης στον ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
134 Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.
135 Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι
συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης.
136 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
137 η οποια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαινεται οτι τα
πτυχια των εγγεγραμμενων στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ειναι σε ισχυ
κατα την 3η Ιουλιου 2019 εξακολουθουν να ισχυουν ως την 1η Σεπτεμβριου 2021, εφοσον
πληρουνται οι προυποθεσεις του νομοθετικου πλαισιου που ισχυε εως και την 2 α Ιουλιου 2019
(Πρβλ. αρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταθηκε με την παρ. 5 του αρθρου
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
138 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
139
Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
140 Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
141 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016.
142 Συμφωνα με το αρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραφονται υποχρεωτικα :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά
τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται
56

στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξια που καταχωριζεται συμφωνα με το αρθρο 293 παραγραφος 3 του ν. 4072/2012
143 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
144 Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχη σε
διαγωνισμους δημοσιων εργων χορηγειται σε καθε εργοληπτικη επιχειρηση εγγεγραμμενη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, σε συνδυασμο με τη βεβαιωση εγγραφης που εκδιδεται
απο την υπηρεσια τηρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισημο καταλογο αναγνωρισμενων εργοληπτων
[...] και απαλλασσει τις εργοληπτικες επιχειρησεις απο την υποχρεωση να καταθετουν τα επιμερους
δικαιολογητικα στους διαγωνισμους.” Επισημαινεται οτι, συμφωνα με το αρθρο 22 (Τροποποιησεις
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωτο εδαφιο της περιπτωσης 31 της
παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξης: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των
αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι την εκδοση του προεδρικου διαταγματος
του αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και της παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
145 Στην περιπτωση ομως που η Ενημεροτητα Πτυχιου δεν καλυπτει τις εισφορες επικουρικης
ασφαλισης, τα σχετικα δικαιολογητικα υποβαλλονται ξεχωριστα.
146 Μονο στην περιπτωση που εχει επιλεγει απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλεισμου.
147 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.
148 Πρβλ. αρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
149 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν στα εγγραφα της συμβασης οτι, κατοπιν αιτηματος
του υπεργολαβου και εφοσον η φυση της συμβασης το επιτρεπει, η αναθετουσα αρχη καταβαλλει
απευθειας στον υπεργολαβο την αμοιβη του για την εκτελεση προμηθειας, υπηρεσιας η εργου,
δυναμει συμβασης υπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στην περιπτωση αυτη, στα εγγραφα της
συμβασης καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανισμοι που επιτρεπουν στον κυριο αναδοχο
να εγειρει αντιρρησεις ως προς αδικαιολογητες πληρωμες, καθως και οι ρυθμισεις που αφορουν
αυτον τον τροπο πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου.
Συμπληρωνεται αναλογως.
150 Πρβλ. αρθρο 58 του ν. 4412/2016
151 Πρβλ αρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα εγγραφα της συμβασης, για εργα προυπολογισμου ανωτερου
των δεκα εκατομμυριων (10.000.000) ευρω, μπορει να εγκριθει και να περιληφθει ρητρα περι
διαιτητικης επιλυσης καθε διαφορας που προκυπτει σχετικα με την εφαρμογη, την ερμηνεια η το
κυρος της συμβασης. Για εργα κατωτερου προυπολογισμου, απαιτειται για τη συμπεριληψη
αντιστοιχης ρητρας η συμφωνη γνωμη του αρμοδιου τεχνικου συμβουλιου. Μπορει να τεθει στο
σημειο αυτο η στην ΕΣΥ. Στα συμβατικα τευχη που εχει περιληφθει ρητρα περι διαιτητικης επιλυσης,
δυναται να προβλεπεται σταδιο συμβιβαστικης επιλυσης καθε διαφορας, που προηγειται της
προσφυγης στη διαιτησια
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