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Ε Ρ Γ Ο Υ

Διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) δηλαδή
στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32  του Ν.

4412/2016 (ΑΊ47) για την επιλογηή  αναδοήχου  κατασκευηή ς του εήργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧEΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ο.Τ. 33»

Εκτιμώμενης αξίας  600.000,00  Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ),

(CPV: 45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης , 44114000-2 Σκυρόδεμα , 
14213000-7 Σκυρόστρωμα , 34928100-9 Στηθαία πρόσκρουσης,  NUTS: EL306 Δυτική

Αττική)

που θα διεξαχθειή συή μφωνα με: 
α) τις διαταή ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οή ρους της παρουή σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθεήτουσα αρχηή :   ΔΗΜΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Οδοή ς : Στρ. Ν. Ροή κα 45 
Ταχ.Κωδ. : 19600 Μαή νδρα Αττικηή ς
Τηλ. : 2132014900
Telefax : 2105555880 
E-mail : tymandras@gmail.com
Πληροφοριήες: : Κρητικοή ς Ανδρεήας

1.2 Εργοδοή της ηή  Κυή ριος του Έργου: Δηή μος  Μαή νδρας – Ειδυλλιήας.
1.3 Φορεήας κατασκευηή ς του εήργου: Δηή μος  Μαή νδρας – Ειδυλλιήας. 
1.4 Προιϋσταμεήνη Αρχηή  : Δημοτικοή  Συμβουή λιο - Οικονομικηή  Επιτροπηή
1.5 Διευθυή νουσα ηή  Επιβλεήπουσα Υπηρεσιήα : Διευή θυνση Τεχνικωή ν Υπηρεσιωή ν
1.6 Αρμοή διο Τεχνικοή  Συμβουή λιο : Τεχνικοή  Συμβουή λιο Δημοσιήων Έργων Περιφεήρειας Αττικηή ς

(Δυτικηή  Αττικηή )

Εφοή σον  οι  ανωτεήρω  υπηρεσιήες  μεταστεγασθουή ν  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας  συή ναψης  ηή
εκτεήλεσης του εήργου, υποχρεουή νται να δηλωή σουν αή μεσα τα νεήα τους στοιχειήα στους προσφεήροντες ηή
στον αναή δοχο.
Εφοή σον  οι  ανωτεήρω  υπηρεσιήες  ηή /και  τα  αποφαινοή μενα  οή ργανα  του  Φορεήα  Κατασκευηή ς
καταργηθουή ν,  συγχωνευτουή ν  ηή  με  οποιονδηή ποτε  τροή πο  μεταβληθουή ν  καταή  τη  διαή ρκεια  της
διαδικασιήας   συή ναψης  ηή  εκτεήλεσης  του  εήργου,  υποχρεουή νται  να  δηλωή σουν  αή μεσα,   στους
προσφεήροντες ηή  στον αναή δοχο τα στοιχειήα των υπηρεσιωή ν  ηή  αποφαινοή μενων οργαή νων,  τα οποιήα
καταή  τον  νοή μο  αποτελουή ν  καθολικοή  διαή δοχο  των  εν  λοήγω  οργαή νων  που  υπεισεήρχονται  στα
δικαιωή ματα και υποχρεωή σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα εήγγραφα της  συή μβασης καταή  την εήννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του αή ρθρου  2 του ν.
4412/2016, για τον παροή ντα ηλεκτρονικοή  διαγωνισμοή , ειήναι τα ακοή λουθα :
α) η παρουή σα προή σκληση σε διαπραγμαή τευση χωριής προηγουή μενη δημοσιήευση του αή ρθρου 32 παρ.
2γ. του Ν.4412/2016 (λοήγω κατεπειήγουσας αναή γκης)
β) το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
γ) το  εήντυπο  οικονομικηή ς  προσφοραή ς,  οή πως  παραή γεται  αποή  την  ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα  του
υποσυστηή ματος,
δ) ο προυϋ πολογισμοή ς μελεήτης, 
ε) το τιμολοήγιο μελεήτης, 
στ) η ειδικηή  συγγραφηή  υποχρεωή σεων, 
ζ) η τεχνικηή  συγγραφηή  υποχρεωή σεων,  
η) το τευή χος τεχνικηή ς περιγραφηή ς, 
θ) το τευή χος συμπληρωματικωή ν τεχνικωή ν προδιαγραφωή ν,
ι) τυχοή ν συμπληρωματικεής πληροφοριήες και διευκρινιήσεις που θα παρασχεθουή ν αποή  την αναθεήτουσα
αρχηή  επιή οή λων των ανωτεήρω.

2.2 Προσφεήρεται  ελευή θερη,  πληή ρης,  αή μεση  και  δωρεαή ν  ηλεκτρονικηή  προή σβαση  στα  εήγγραφα  της
συή μβασης στον  ειδικοή ,  δημοή σια  προσβαή σιμο,  χωή ρο  “ηλεκτρονικοιή  διαγωνισμοιή”  της  πυή λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθωή ς  και  στην  ιστοσελιήδα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  www.mandras-
eidyllias.gr
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2.2 Εφοή σον εήχουν ζητηθειή εγκαιήρως, ηή τοι  εήως την  4/4/20183  η αναθεήτουσα αρχηή  παρεήχει σε οή λους
τους  προσφεήροντες  που  συμμετεήχουν  στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  συμπληρωματικεής
πληροφοριήες σχετικαή  με τα εήγγραφα της συή μβασης, το αργοή τερο στις 5/4/20184

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορεής   υποβαή λλονται  αποή  τους  ενδιαφερομεήνους  ηλεκτρονικαή ,  μεήσω  της
διαδικτυακηή ς  πυή λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεήχρι  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα
και  ωή ρα  που  οριήζεται  στο  αή ρθρο  18  της  παρουή σας  διακηή ρυξης,  σε  ηλεκτρονικοή  φαή κελο  του
υποσυστηή ματος.

Για  τη συμμετοχηή  στην παρουή σα διαδικασιήα  οι  ενδιαφεροή μενοι  οικονομικοιή  φορειής  απαιτειήται  να
διαθεήτουν  ψηφιακηή  υπογραφηή ,  χορηγουή μενη  αποή  πιστοποιημεήνη  αρχηή  παροχηή ς  ψηφιακηή ς
υπογραφηή ς  και  να  εγγραφουή ν  στο  ηλεκτρονικοή  συή στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακηή  πυή λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωή ντας τη διαδικασιήα εγγραφηή ς του αή ρθρου 5 παρ. 1.2 εήως 1.4 της
Κοινηή ς Υπουργικηή ς Αποή φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εήνωση οικονομικωή ν φορεήων υποβαή λλει κοινηή  προσφοραή ,  η οποιήα υποχρεωτικαή  υπογραή φεται
ψηφιακαή ,  ειήτε  αποή  οή λους  τους  οικονομικουή ς  φορειής  που  αποτελουή ν  την  εήνωση,  ειήτε  αποή
εκπροή σωποή  τους,  νομιήμως  εξουσιοδοτημεήνο.  Στην  προσφοραή ,  επιή  ποινηή  αποή ρριψης  της
προσφοραή ς,  προσδιοριήζεται η εήκταση και το ειήδος της συμμετοχηή ς του καή θε μεήλους της εήνωσης,
συμπεριλαμβανομεήνης  της  κατανομηή ς  αμοιβηή ς  μεταξυή  τους,   καθωή ς  και  ο
εκπροή σωπος/συντονιστηή ς αυτηή ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικοή  φαή κελο προσφοραή ς περιεήχονται:

(α) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς».

(β) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη  «Οικονομικηή  Προσφοραή ».

3.3  Αποή  τον προσφεήροντα σημαιήνονται, με χρηή ση του σχετικουή  πεδιήου του υποσυστηή ματος, καταή  την
συή νταξη της προσφοραή ς,  τα στοιχειήα  εκειήνα που εήχουν εμπιστευτικοή  χαρακτηή ρα,  συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιήπτωση αυτηή , ο προσφεήρων υποβαή λει στον οικειήο  (υπο)φαή κελο σχετικηή  αιτιολοή γηση με τη
μορφηή  ψηφιακαή  υπογεγραμμεήνου αρχειήου pdf, αναφεήροντας ρηταή  οή λες τις σχετικεής διαταή ξεις νοή μου ηή
διοικητικεής  πραή ξεις  που  επιβαή λλουν  την  εμπιστευτικοή τητα  της  συγκεκριμεήνης  πληροφοριήας,  ως
συνημμεήνο της ηλεκτρονικηή ς  του προσφοραή ς.  Δεν χαρακτηριήζονται ως εμπιστευτικεής πληροφοριήες
σχετικαή  με τις τιμεής μοναή δος, τις προσφεροή μενες ποσοή τητες και την οικονομικηή  προσφοραή .  

3.4  Στην  περιήπτωση  της  υποβοληή ς   στοιχειήων  με  χρηή ση  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων
ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  (π.χ.  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  με  μορφηή  ZIP),  εκειήνα  τα  οποιήα  επιθυμειή  ο
προσφεήρων να χαρακτηριήσει ως εμπιστευτικαή , συή μφωνα με τα ανωτεήρω αναφεροή μενα, θα πρεήπει να
τα υποβαή λλει  ως χωρισταή  ηλεκτρονικαή  αρχειήα  με  μορφηή  Portable  Document  Format  (PDF)  ηή  ως
χωριστοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  που  να
περιλαμβαή νει αυταή .

4

http://www.promitheus.gov.gr/


3.5 Ο  χρηή στης  –  οικονομικοή ς  φορεήας  υποβαή λλει  τους  ανωτεήρω  (υπο)φακεήλους  μεήσω  του
υποσυστηή ματος, οή πως περιγραή φεται κατωτεήρω:

α)  Τα  στοιχειήα  και  δικαιολογητικαή  που  περιλαμβαή νονται  στον  (υπο)φαή κελο  με  την  εήνδειξη
«Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»  ειήναι τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 24.2 της παρουή σας και υποβαή λλονται
αποή  τον οικονομικοή  φορεήα  ηλεκτρονικαή  σε  μορφηή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF)  και
εφοή σον  εήχουν  συνταχθειή/παραχθειή  αποή  τον  ιήδιο,  φεήρουν  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή
υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή   με χρηή ση εγκεκριμεήνων πιστοποιητικωή ν συή μφωνα
με την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοή ς  τριωή ν  (3) εργασιήμων ημερωή ν αποή  την ηλεκτρονικηή  υποβοληή  των ως αή νω στοιχειήων και
δικαιολογητικωή ν προσκομιήζεται υποχρεωτικαή  αποή  τον οικονομικοή  φορεήα στην αναθεήτουσα αρχηή , σε
εήντυπη μορφηή  και σε σφραγισμεήνο φαή κελο, η πρωτοή τυπη εγγυητικηή  επιστοληή  συμμετοχηή ς 5.
Επισημαιήνεται  οή τι  η εν λοή γω υποχρεήωση δεν ισχυή ει  για τις εγγυηή σεις  ηλεκτρονικηή ς  εήκδοσης (π.χ.
εγγυηή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιήες φεήρουν προηγμεήνη ψηφιακηή  υπογραφηή .

γ) Οι προσφεήροντες συνταή σσουν την οικονομικηή  τους προσφοραή  συμπληρωή νοντας την αντιήστοιχη
ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα  του  υποσυστηή ματος  και  επισυναή πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοή  χωή ρο
«Συνημμεήνα Ηλεκτρονικηή ς Προσφοραή ς» και στον καταή  περιήπτωση (υπο)φαή κελο, οή λα τα στοιχειήα της
προσφοραή ς τους σε μορφηή  αρχειήου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφεήροντες  δυή νανται  να  προβαιήνουν,  μεήσω  των  λειτουργιωή ν  του  υποσυστηή ματος,  σε
εκτυή πωση  ελεήγχου  ομαλοή τητας  των  επιμεήρους  ποσοστωή ν  εήκπτωσης  αναή  ομαή δα  εργασιωή ν,  στην
περιήπτωση εφαρμογηή ς της παρ. 2α του αή ρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεήχεια,  οι  προσφεήροντες  παραή γουν  αποή  το  υποσυή στημα  τα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα
(«εκτυπωή σεις»  των Δικαιολογητικωή ν Συμμετοχηή ς  και της Οικονομικηή ς  Προσφοραή ς  τους σε μορφηή
αρχειήου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειήα αυταή  υπογραή φονται αποή  τους προσφεήροντες
με εγκεκριμεήνη προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με χρηή ση
εγκεκριμεήνων πιστοποιητικωή ν συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναή πτονται στους αντιήστοιχους (υπο)φακεήλους της προσφοραή ς.  Καταή  τη συστημικηή
υποβοληή  της  προσφοραή ς  το  υποσυή στημα  πραγματοποιειή  αυτοματοποιημεήνους  ελεήγχους
επιβεβαιήωσης  της  ηλεκτρονικηή ς  προσφοραή ς  σε  σχεήση  με  τα  παραχθεήντα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα
(Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς  και  Οικονομικηή  Προσφοραή )  και  εφοή σον  οι  εήλεγχοι  αυτοιή   αποβουή ν
επιτυχειής η προσφοραή  υποβαή λλεται  στο υποσυή στημα. Διαφορετικαή , η προσφοραή  δεν υποβαή λλεται
και το υποσυή στημα ενημερωή νει τους προσφεήροντες με σχετικοή  μηή νυμα σφαή λματος στη διεπαφηή  του
χρηή στη  των  προσφεροή ντων,  προκειμεήνου  οι  τελευταιήοι  να  προβουή ν  στις  σχετικεής  ενεήργειες
διοή ρθωσης.

στ) Εφοή σον τα δικαιολογητικαή  συμμετοχηή ς και οι οικονομικοιή οή ροι δεν εήχουν αποτυπωθειή στο συή νολοή
τους στις ειδικεής ηλεκτρονικεής φοή ρμες του υποσυστηή ματος, οι προσφεήροντες επισυναή πτουν ψηφιακαή
υπογεγραμμεήνα τα σχετικαή  ηλεκτρονικαή  αρχειήα, συή μφωνα με τους οή ρους της  παρουή σας διακηή ρυξης.6

ζ)  Αποή  το υποσυή στημα εκδιήδεται ηλεκτρονικηή  αποή δειξη υποβοληή ς προσφοραή ς, η οποιήα αποστεήλλεται
στον οικονομικοή  φορεήα με μηή νυμα ηλεκτρονικουή  ταχυδρομειήου.

3.6  Αποή συρση προσφοραή ς
Οι  προσφεήροντες  δυή νανται  να  ζητηή σουν  την  αποή συρση  υποβληθειήσας  προσφοραή ς,  πριν  την
καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν, με εήγγραφο αιήτημα τους προς την αναθεήτουσα
αρχηή ,  σε  μορφηή  ηλεκτρονικουή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF)  που  φεήρει  εγκεκριμεήνη
προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή   με  χρηή ση  εγκεκριμεήνων
πιστοποιητικωή ν συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεήσω
της λειτουργικοή τητας «Επικοινωνιήα» του υποσυστηή ματος. Πιστοποιημεήνος χρηή στης της αναθεήτουσας
αρχηή ς, μεταή  αποή  σχετικηή  αποή φαση της αναθεήτουσας αρχηή ς, η οποιήα αποδεήχεται το σχετικοή  αιήτημα
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του προσφεήροντα, προβαιήνει στην αποή ρριψη της σχετικηή ς ηλεκτρονικηή ς προσφοραή ς στο υποσυή στημα
πριν την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς της προσφοραή ς. Κατοή πιν, ο οικονομικοή ς φορεήας δυή ναται
να  υποβαή λει  εκ  νεήου  προσφοραή  μεήσω  του  υποσυστηή ματος  εήως  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα
υποβοληή ς  των προσφορωή ν.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μεταή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  προσφορωή ν,  οή πως  οριήζεται  στο  αή ρθρο  18  της
παρουή σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  κοινοποιειή  στους
προσφεήροντες τον σχετικοή  καταή λογο συμμετεχοή ντων, οή πως αυτοή ς παραή γεται αποή  το υποσυή στημα. 

β) Στη συνεήχεια, τα μεήλη της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή , καταή  την ημερομηνιήα και ωή ρα που οριήζεται στο
αή ρθρο  18  της  παρουή σας,   προβαιήνουν  σε  ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση  του  υποφακεήλου
«Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» και του υποφακεήλου “Οικονομικηή  Προσφοραή ”. 

γ) Στον ηλεκτρονικοή  χωή ρο «Συνημμεήνα  Ηλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή », αναρταή ται αποή  την Επιτροπηή
Διαγωνισμουή  ο σχετικοή ς καταή λογος μειοδοσιήας,  προκειμεήνου να λαή βουν γνωή ση οι προσφεήροντες.

δ) Ακολουή θως, η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  προβαιήνει, καταή  σειραή  μειοδοσιήας,σε εήλεγχο της ολοήγραφης
και αριθμητικηή ς αναγραφηή ς των επιμεήρους ποσοστωή ν εήκπτωσης και της ομαληή ς μεταξυή  τους σχεήσης,
βαή σει της παραγωγηή ς σχετικουή  ψηφιακουή  αρχειήου, μεήσα αποή  το υποσυή στημα. 
Για την εφαρμογηή  του ελεήγχου ομαλοή τητας, χρησιμοποιειήται αποή  την Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  η μεήση
εήκπτωση προσφοραή ς (Εμ), συή μφωνα με τα οριζοή μενα στα αή ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικεής προσφορεής, μεταή  τις τυχοή ν αναγκαιήες διορθωή σεις, καταχωριήζονται, καταή  τη
σειραή  μειοδοσιήας, στο πρακτικοή  της επιτροπηή ς, το οποιήο και υπογραή φεται αποή  τα μεήλη της.

στ) Στη συνεήχεια, η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , την ιήδια ημεήρα, ελεήγχει τα δικαιολογητικαή  συμμετοχηή ς
του αή ρθρου 24.2 της παρουή σας καταή  τη σειραή  της μειοδοσιήας, αρχιήζοντας αποή  τον πρωή το μειοδοή τη. Αν
η ολοκληή ρωση του ελεήγχου αυτουή  δεν ειήναι δυνατηή  την ιήδια μεήρα, λοήγω του μεγαή λου αριθμουή  των
προσφορωή ν  και  του  ελεήγχου  των εγγυητικωή ν  επιστολωή ν,   η  διαδικασιήα  συνεχιήζεται  τις  εποή μενες
εργαή σιμες ημεήρες.

ζ) Η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , πριν την ολοκληή ρωση της συή νταξης  του πρακτικουή  της, επικοινωνειή με
τους  εκδοή τες  που  αναγραή φονται  στις  υποβληθειήσες  εγγυητικεής  επιστολεής,  προκειμεήνου  να
διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή  τους. Αν διαπιστωθειή  πλαστοή τητα εγγυητικηή ς επιστοληή ς, ο υποψηή φιος
αποκλειήεται  αποή  τον διαγωνισμοή ,  υποβαή λλεται  μηνυτηή ρια αναφοραή  στον αρμοή διο εισαγγελεήα  και
κινειήται διαδικασιήα πειθαρχικηή ς διήωξης, συή μφωνα με τις διαταή ξεις των αή ρθρων 82 και εποή μενα του ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφοή μενη  διαδικασιήα  καταχωρειήται  στο  πρακτικοή  της  Επιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  ηή  σε
παραή ρτημαή  του, που υπογραή φεται αποή  τον Προή εδρο και τα μεήλη της.
Η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  ολοκληρωή νει τη συή νταξη του σχετικουή  πρακτικουή  με το αποτεήλεσμα της
διαδικασιήας, με το οποιήο εισηγειήται την αναή θεση της συή μβασης στον μειοδοή τη (ηή  τη ματαιήωση της
διαδικασιήας), και υποβαή λλει στην αναθεήτουσα αρχηή  το σχετικοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο, ως “εσωτερικοή ”,
μεήσω της λειτουργιήας “επικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος, προς εήγκριση . 7
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θ) Στη συνεήχεια, η αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή την αποή φαση εήγκρισης του πρακτικουή  σε οή λους τους
προσφεήροντες και παρεήχει προή σβαση στα υποβληθεήντα στοιχειήα των λοιπωή ν συμμετεχοή ντων. Καταή
της αποή φασης αυτηή ς χωρειή εήνσταση, καταή  τα οριζοή μενα στην παραή γραφο 4.3 της παρουή σης.

ι)  Επισημαιήνεται  οή τι,  σε  περιήπτωση που οι  προσφορεής  εήχουν την ιήδια ακριβωή ς  τιμηή  (ισοή τιμες),  η
αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήγει τον (προσωρινοή ) αναή δοχο με κληή ρωση μεταξυή  των οικονομικωή ν φορεήων
που  υπεήβαλαν ισοή τιμες  προσφορεής.  Η  κληή ρωση  γιήνεται  ενωή πιον  της  Επιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  και
παρουσιήα των οικονομικωή ν φορεήων που υπεήβαλαν τις ισοή τιμες προσφορεής, σε ημεήρα και ωή ρα που θα
τους γνωστοποιηθειή  μεήσω της λειτουργικοή τητας “επικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος.

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

α) Μεταή  την αξιολοήγηση των προσφορωή ν, η αναθεήτουσα αρχηή  προσκαλειή, στο πλαιήσιο της σχετικηή ς
ηλεκτρονικηή ς διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης και μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας»,
τον προσωρινοή  αναή δοχο να υποβαή λει εντοή ς προθεσμιήας 10 ημερωή ν8 τα προβλεποή μενα στις κειήμενες
διαταή ξεις δικαιολογητικαή  προσωρινουή  αναδοήχου και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα νομιμοποιήησης9.

β)  Τα  δικαιολογητικαή  του  προσωρινουή  αναδοήχου  υποβαή λλονται  αποή  τον  οικονομικοή  φορεήα
ηλεκτρονικαή , μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας» στην αναθεήτουσα αρχηή .

 γ) Αν δεν υποβληθουή ν τα ως αή νω δικαιολογητικαή   ηή  υπαή ρχουν ελλειήψεις σε αυταή  που υποβληή θηκαν,
παρεήχεται προθεσμιήα στον προσωρινοή  αναή δοχο να τα υποβαή λει ηή  να τα συμπληρωή σει εντοή ς πεήντε (5)
ημερωή ν  αποή  την  κοινοποιήηση  σχετικηή ς  ειδοποιήησης  σε  αυτοή ν  μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  της
“Επικοινωνιήας”  του  υποσυστηή ματος.  Η  αναθεήτουσα  αρχηή  μπορειή  να  παρατειήνει  την  ως  αή νω
προθεσμιήα, εφοή σον αιτιολογειήται αυτοή  επαρκωή ς και κατ’ ανωή τατο οή ριο για δεκαπεήντε (15) επιπλεήον
ημεήρες.

Εντοή ς  τριωή ν  (3)  εργασιήμων  ημερωή ν  αποή  την  ηλεκτρονικηή  υποβοληή  των  ως  αή νω  στοιχειήων  και
δικαιολογητικωή ν,  συή μφωνα  με  τα  ανωτεήρω  υποή  β)  και  γ)  αναφεροή μενα,  προσκομιήζονται
υποχρεωτικαή  αποή  τον  οικονομικοή  φορεήα  στην  αναθεήτουσα  αρχηή ,  σε  εήντυπη  μορφηή  και  σε
σφραγισμεήνο  φαή κελο,  τα  εήγγραφα  που  απαιτειήται  να  προσκομισθουή ν  σε  πρωτοή τυπη  μορφηή ,
συή μφωνα  με  τις  διαταή ξεις  του  αή ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωή δικας  Διοικητικηή ς
Διαδικασιήας'', οή πως τροποποιηή θηκε με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταή  τον εήλεγχο των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν διαπιστωθειή οή τι:
I) τα στοιχειήα που δηλωή θηκαν με το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ), ειήναι ψευδηή
ηή  ανακριβηή  ηή
ii)  αν  δεν  υποβληθουή ν  στο  προκαθορισμεήνο  χρονικοή  διαή στημα  τα  απαιτουή μενα  πρωτοή τυπα  ηή
αντιήγραφα, των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν, ηή
ii) αν αποή  τα δικαιολογητικαή  που προσκομιήσθηκαν νομιήμως και εμπροθεήσμως, δεν αποδεικνυή ονται οι
οή ροι και οι προυϋ ποθεήσεις συμμετοχηή ς συή μφωνα με τα αή ρθρα 21, 22 και 23 της παρουή σας, 10

απορριήπτεται η προσφοραή  του προσωρινουή  αναδοήχου, καταπιήπτει υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η
εγγυή ηση συμμετοχηή ς του και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως
εποή μενη  πλεήον  συμφεήρουσα  αποή  οικονομικηή  αή ποψη  προσφοραή  βαή σει  της  τιμηή ς  τηρουμεήνης  της
ανωτεήρω διαδικασιήας.

Σε περιήπτωση εήγκαιρης και προσηή κουσας ενημεήρωσης της αναθεήτουσας αρχηή ς για μεταβολεής στις
προυϋ ποθεήσεις  τις  οποιήες  ο  προσωρινοή ς  αναή δοχος  ειήχε  δηλωή σει  με  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (ΤΕΥΔ)  οή τι  πληροιή  και  οι  οποιήες  επηή λθαν  ηή  για  τις  οποιήες  εήλαβε  γνωή ση  ο
προσωρινοή ς αναή δοχος μεταή  την δηή λωση και μεήχρι την ημεήρα της ειδοποιήησης/προή σκλησης για την
προσκοή μιση  των δικαιολογητικωή ν  κατακυή ρωσης (οψιγενειής  μεταβολεής),  δεν  καταπιήπτει  υπεήρ  της
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αναθεήτουσας αρχηή ς η εγγυή ηση συμμετοχηή ς του, που ειήχε προσκομισθειή, συή μφωνα με το αή ρθρο 15 της
παρουή σας.

Αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν υπεήβαλε αληθηή  ηή  ακριβηή  δηή λωση, ηή  αν κανεήνας αποή  τους
προσφεήροντες δεν προσκομιήζει εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή , ηή  αν κανεήνας
αποή  τους προσφεήροντες δεν αποδειήξει οή τι πληροιή  τα κριτηή ρια ποιοτικηή ς επιλογηή ς του αή ρθρου 22, η
διαδικασιήα συή ναψης της συή μβασης ματαιωή νεται.

 Η διαδικασιήα ελεήγχου των ως αή νω δικαιολογητικωή ν ολοκληρωή νεται με τη συή νταξη πρακτικουή  αποή
την Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , η οποιήα, στη συνεήχεια,   το κοινοποιειή, μεήσω της «λειτουργικοή τητας της
«Επικοινωνιήας», στην αναθεήτουσα αρχηή  για τη ληή ψη αποή φασης.

Η αναθεήτουσα αρχηή  προβαιήνει,  μεταή  την εήγκριση του ανωτεήρω πρακτικουή ,  στην κοινοποιήηση της
αποή φασης κατακυή ρωσης, μαζιή με αντιήγραφο οή λων των πρακτικωή ν, σε καή θε προσφεήροντα εκτοή ς αποή
τον προσωρινοή  αναή δοχο, συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις, μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοι-
νωνιήας», και επιπλεήον αναρταή  τα Δικαιολογητικαή  του προσωρινουή  αναδοήχου στον χωή ρο «Συνημμεήνα
Ηλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή ».

ε)  Μεταή  την  ολοκληή ρωση  του  προσυμβατικουή  ελεήγχου  αποή  το  Ελεγκτικοή  Συνεήδριο,  εφοή σον
απαιτειήται, συή μφωνα με τα αή ρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013 11, ο προσωρινοή ς αναή δοχος, υποβαή λλει
επικαιροποιημεήνα  τα  δικαιολογητικαή  του  αή ρθρου  23.3-23.10  της  παρουή σας,  μεταή  αποή  σχετικηή
προή σκληση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  της  “Επικοινωνιήας”  του
υποσυστηή ματος, προκειμεήνου να  διαπιστωθειή  οή τι δεν εήχουν εκλειήψει οι προυϋ ποθεήσεις συμμετοχηή ς
του αή ρθρου 21,  οή τι εξακολουθουή ν να πληρουή νται τα κριτηή ρια  επιλογηή ς του αή ρθρου 22 και οή τι δεν
συντρεήχουν οι λοήγοι αποκλεισμουή  του ιήδιου αή ρθρου.

Μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  της  “Επικοινωνιήας”  του  υποσυστηή ματος  κοινοποιειήτα  η  αποή φαση
κατακυή ρωσης  στον  προσωρινοή  αναή δοχο12.  Με  την  ιήδια  αποή φαση   καλειήται  ο  αναή δοχος  οή πως
προσεήλθει  σε  ορισμεήνο  τοή πο  και  χροή νο  για  την  υπογραφηή  του  συμφωνητικουή ,   θεήτονταή ς  του  η
αναθεήτουσα  αρχηή  προθεσμιήα  που  δεν  μπορειή  να  υπερβαιήνει  τις  ειήκοσι  (20)  ημεήρες  αποή  την
κοινοποιήηση ειδικηή ς ηλεκτρονικηή ς προή σκλησης, μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Επικοινωνιήας” του
υποσυστηή ματος,  προσκομιήζοντας,  και την απαιτουή μενη εγγυητικηή  επιστοληή  καληή ς εκτεήλεσης.  Η εν
λοήγω  κοινοποιήηση  επιφεήρει  τα  εήννομα  αποτελεήσματα  της  αποή φασης  κατακυή ρωσης,  συή μφωνα  με
οριζοή μενα στην παρ. 3 του αή ρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εαή ν ο αναή δοχος δεν προσεήλθει να υπογραή ψει το συμφωνητικοή , μεήσα στην προθεσμιήα που οριήζεται
στην ειδικηή  προή κληση, κηρυή σσεται εήκπτωτος, καταπιήπτει υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η εγγυή ηση
συμμετοχηή ς  του και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως εποή μενη
πλεήον  συμφεήρουσα  αποή  οικονομικηή  αή ποψη  προσφοραή  βαή σει  τιμηή ς.  Αν  κανεήνας  αποή  τους
προσφεήροντες  δεν  προσεήλθει  για  την  υπογραφηή  του  συμφωνητικουή ,  η  διαδικασιήα  συή ναψης  της
συή μβασης ματαιωή νεται, συή μφωνα με την περιήπτωση  β της παραγραή φου 1 του αή ρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καή θε ενδιαφεροή μενος, ο οποιήος εήχει ηή  ειήχε συμφεήρον να του ανατεθειή  η συγκεκριμεήνη συή μβαση και
εήχει ηή  ειήχε υποστειή ηή  ενδεήχεται να υποστειή ζημιήα αποή  εκτελεστηή  πραή ξη ηή  παραή λειψη της αναθεήτουσας
αρχηή ς  καταή  παραή βαση  της  νομοθεσιήας  της  Ευρωπαιϋκηή ς  Ένωσης  ηή  της  εσωτερικηή ς  νομοθεσιήας,
δικαιουή ται  να  ασκηή σει  προδικαστικηή  προσφυγηή  ενωή πιον  της  ΑΕΠΠ  καταή  της  σχετικηή ς  πραή ξης  ηή
παραή λειψης της αναθεήτουσας αρχηή ς, προσδιοριήζοντας ειδικωή ς τις νομικεής και πραγματικεής αιτιαή σεις
που δικαιολογουή ν το αιήτημαή  του13. 
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Σε περιήπτωση προσφυγηή ς  καταή  πραή ξης της αναθεήτουσας αρχηή ς,  η προθεσμιήα για την αή σκηση της
προδικαστικηή ς προσφυγηή ς ειήναι:

 (α)  δεήκα  (10)  ημεήρες  αποή  την  κοινοποιήηση  της  προσβαλλοή μενης  πραή ξης  στον  ενδιαφεροή μενο
οικονομικοή  φορεήα αν η πραή ξη κοινοποιηή θηκε με ηλεκτρονικαή  μεήσα ηή  τηλεομοιοτυπιήα ηή  

(β)  δεκαπεήντε  (15)  ημεήρες  αποή  την  κοινοποιήηση  της  προσβαλλοή μενης  πραή ξης  σε  αυτοή ν  αν
χρησιμοποιηή θηκαν αή λλα μεήσα επικοινωνιήας, αή λλως  

γ) δεήκα (10) ημεήρες αποή  την πληή ρη, πραγματικηή  ηή  τεκμαιροή μενη, γνωή ση της πραή ξης που βλαή πτει τα
συμφεήροντα του ενδιαφεροή μενου οικονομικουή  φορεήα. 

Σε  περιήπτωση  παραή λειψης,  η  προθεσμιήα  για  την  αή σκηση  της  προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  ειήναι
δεκαπεήντε (15) ημεήρες αποή  την επομεήνη της συντεήλεσης της προσβαλλοή μενης παραή λειψης14.

Η  προδικαστικηή  προσφυγηή ,  με  βαή ση και  τα  οή σα  προβλεήπονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατιήθεται
ηλεκτρονικαή  βαή σει του τυποποιημεήνου εντυή που και μεήσω της λειτουργικοή τητας «Επικοινωνιήα»
του  υποσυστηή ματος  προς  την  Αναθεήτουσα  Αρχηή ,  επιλεήγοντας  καταή  περιήπτωση  την  εήνδειξη
«Προδικαστικηή  Προσφυγηή » και επισυναή πτοντας το σχετικοή  εήγγραφο συή μφωνα με την παρ. 3 του
αή ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτοή  της  αή σκησης  της  προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  κατατιήθεται  παραή βολο  αποή  τον
προσφευή γοντα υπεήρ του Δημοσιήου, καταή  τα ειδικαή  οριζοή μενα στο αή ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιήο επιστρεήφεται στον προσφευή γοντα σε περιήπτωση ολικηή ς ηή  μερικηή ς αποδοχηή ς της προσφυγηή ς
του ηή  σε περιήπτωση που πριν την εήκδοση της αποή φασης της ΑΕΠΠ επιή της προσφυγηή ς, η αναθεήτουσα
αρχηή  ανακαλειή την προσβαλλοή μενη πραή ξη ηή  προβαιήνει στην οφειλοή μενη ενεήργεια. 

Η  προθεσμιήα  για  την  αή σκηση  της  προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  και  η  αή σκησηή  της  κωλυή ουν  τη
συή ναψη της συή μβασης επιή ποινηή  ακυροή τητας, η οποιήα διαπιστωή νεται με αποή φαση της ΑΕΠΠ μεταή
αποή  αή σκηση προσφυγηή ς, συή μφωνα με το αή ρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Καταή  τα λοιπαή , η αή σκηση της προδικαστικηή ς προσφυγηή ς δεν κωλυή ει την προή οδο της διαγωνιστικηή ς
διαδικασιήας, , εκτοή ς αν ζητηθουή ν προσωριναή  μεήτρα προστασιήας καταή  το αή ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθεήτουσα αρχηή , μεήσω της λειτουργιήας της «Επικοινωνιήας»: 
α.  Κοινοποιειή  την  προδικαστικηή  προσφυγηή  σε  καή θε  ενδιαφεροή μενο  τριήτο  συή μφωνα  με  τα
προβλεποή μενα στην περ. α της παρ. 1 του αή ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιειή, παρεήχει προή σβαση στο συή νολο των στοιχειήων του διαγωνισμουή  και διαβιβαή ζει στην
Αρχηή  Εξεήτασης Προδικαστικωή ν Προσφυγωή ν  (ΑΕΠΠ) τα προβλεποή μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του αή ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συή μφωνα και με την παρ. 1 του αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  αποφαιήνεται  αιτιολογημεήνα  επιή  της  βασιμοή τητας  των προβαλλοή μενων πραγματικωή ν  και
νομικωή ν ισχυρισμωή ν της προσφυγηή ς και των ισχυρισμωή ν της αναθεήτουσας αρχηή ς και, σε περιήπτωση
παρεήμβασης, των ισχυρισμωή ν του παρεμβαιήνοντος και δεήχεται (εν οή λω ηή  εν μεήρει) ηή  απορριήπτει την
προσφυγηή  με αποή φασηή  της, η οποιήα εκδιήδεται μεήσα σε αποκλειστικηή  προθεσμιήα ειήκοσι (20) ημερωή ν
αποή  την ημεήρα εξεήτασης της προσφυγηή ς15.

Η  αή σκηση  της  προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  αποτελειή  προυϋ ποή θεση  για  την  αή σκηση  των  εήνδικων
βοηθημαή των  της αιήτησης αναστοληή ς και της αιήτησης ακυή ρωσης του αή ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταή  των εκτελεστωή ν πραή ξεων ηή  παραλειήψεων της αναθεήτουσας αρχηή ς.

Όποιος εήχει εήννομο συμφεήρον μπορειή  να ζητηή σει την αναστοληή  της εκτεήλεσης της αποή φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυή ρωσηή  της ενωή πιον του αρμοδιήου δικαστηριήου 16. Δικαιήωμα αή σκησης των ιήδιων
ενδιήκων βοηθημαή των εήχει  και  η  αναθεήτουσα αρχηή ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καή νει  δεκτηή  την  προδικαστικηή
προσφυγηή .  Με  τα  εήνδικα  βοηθηή ματα  της  αιήτησης  αναστοληή ς  και  της  αιήτησης  ακυή ρωσης
λογιήζονται  ως συμπροσβαλλοή μενες με  την αποή φαση  της  ΑΕΠΠ και  οή λες  οι  συναφειής  προς  την
ανωτεήρω  αποή φαση  πραή ξεις  ηή  παραλειήψεις  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  εφοή σον  εήχουν  εκδοθειή  ηή
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συντελεστειή  αντιστοιήχως εήως τη συζηή τηση της αιήτησης αναστοληή ς  ηή  την πρωή τη συζηή τηση της
αιήτησης ακυή ρωσης.

Η αή σκηση της αιήτησης αναστοληή ς δεν εξαρταή ται αποή  την προηγουή μενη αή σκηση της αιήτησης ακυή ρω-
σης.

Η αιήτηση αναστοληή ς κατατιήθεται στο αρμοή διο δικαστηή ριο μεήσα σε προθεσμιήα δεήκα (10) ημερωή ν αποή
την  εήκδοση  της  αποή φασης  επιή  της  προδικαστικηή ς  προσφυγηή ς  και  συζητειήται  το  αργοή τερο  εντοή ς
τριαή ντα (30) ημερωή ν αποή  την καταή θεσηή  της. Για την αή σκηση της αιτηή σεως αναστοληή ς κατατιήθεται το
προβλεποή μενο  παραή βολο,  συή μφωνα  με  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  372  παρ.  4  του  ν.
4412/2016.

Η αή σκηση αιήτησης αναστοληή ς κωλυή ει τη συή ναψη της συή μβασης, εκτοή ς εαή ν με την προσωρινηή  διαταγηή  
ο αρμοή διος δικαστηή ς αποφανθειή διαφορετικαή .

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

Σχετικαή  με την υπογραφηή  της συή μβασης, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στην παρ. 5 αή ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  εήγγραφα  της  συή μβασης   με  βαή ση  τα  οποιήα  θα  εκτελεσθειή  το  εήργο  ειήναι  τα  αναφεροή μενα
παρακαή τω.  Σε  περιήπτωση  ασυμφωνιήας  των  περιεχομεήνων  σε  αυταή  οή ρων,  η  σειραή  ισχυή ος
καθοριήζεται  ως κατωτεήρω. 

1. Το συμφωνητικοή .
2. Η παρουή σα Προή σκληση.
3. Η Οικονομικηή  Προσφοραή .
4. Το Τιμολοή γιο Μελεήτης 
5. Η Ειδικηή  Συγγραφηή  Υποχρεωή σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηή  Συγγραφηή  Υποχρεωή σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεής Προδιαγραφεής και τα 

Παραρτηή ματα τους, 
7. Η Τεχνικηή  Περιγραφηή  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοή ς Μελεήτης.
9. Οι εγκεκριμεήνες μελεήτες του εήργου. 
10.  Το εγκεκριμεήνο Χρονοδιαή γραμμα κατασκευηή ς του εήργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εήγγραφα  της  συή μβασης  συνταή σσονται  υποχρεωτικαή  στην  ελληνικηή  γλωή σσα  και
προαιρετικαή  και σε αή λλες γλωή σσες, συνολικαή  ηή  μερικαή . Σε περιήπτωση ασυμφωνιήας μεταξυή  των
τμημαή των των εγγραή φων της συή μβασης που εήχουν συνταχθειή  σε περισσσοή τερες γλωή σσες,
επικρατειή η ελληνικηή  εήκδοση. Τυχοή ν ενσταή σεις υποβαή λλονται στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

6.2. Οι προσφορεής και τα περιλαμβανοή μενα σε αυτεής στοιχειήα, καθωή ς και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα
συνταή σσονται  στην ελληνικηή  γλωή σσα ηή  συνοδευή ονται  αποή  επιήσημη μεταή φρασηή  τους  στην
ελληνικηή  γλωή σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαή  δημοή σια εήγγραφα και δικαιολογητικαή  εφαρμοή ζεται η Συνθηή κη της Χαή γης της
5.10.1961, που κυρωή θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαή  τα αλλοδαπαή  ιδιωτικαή  εήγγραφα
μπορουή ν να συνοδευή ονται αποή  μεταή φρασηή  τους στην ελληνικηή  γλωή σσα επικυρωμεήνη ειήτε αποή
προή σωπο αρμοή διο καταή  τις διαταή ξεις της εθνικηή ς νομοθεσιήας ειήτε αποή  προή σωπο καταή  νοή μο
αρμοή διο  της  χωή ρας  στην  οποιήα  εήχει  συνταχθειή  εήγγραφο17. Επιήσης,  γιήνονται  υποχρεωτικαή
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αποδεκταή  ευκρινηή  φωτοαντιήγραφα εγγραή φων που εήχουν εκδοθειή  αποή  αλλοδαπεής αρχεής και
εήχουν  επικυρωθειή  αποή  δικηγοή ρο,  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του
αή ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωή δικας Διοικητικηή ς Διαδικασιήας”, αντικατασταή θηκε ως αή νω με
το αή ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικαή  και  τεχνικαή  φυλλαή δια  και  αή λλα  εήντυπα-εταιρικαή  ηή  μη  –  με  ειδικοή  τεχνικοή
περιεχοή μενο  μπορουή ν  να  υποβαή λλονται  σε  αή λλη  γλωή σσα,  χωριής  να  συνοδευή ονται  αποή
μεταή φραση στην ελληνικηή

6.5. Η   επικοινωνιήα  με  την  αναθεήτουσα αρχηή ,  καθωή ς  και  μεταξυή  αυτηή ς  και  του  αναδοήχου,  θα
γιήνονται υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημοπραή τηση  του  εήργου,  την  εκτεήλεση  της  συή μβασης  και  την  κατασκευηή  του,
εφαρμοή ζονται οι διαταή ξεις των παρακαή τω νομοθετημαή των, οή πως ισχυή ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -
2013» 18

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,19

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )20

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
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εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2. Ο  ν.  3310/2005  “Μεήτρα  για  τη  διασφαή λιση  της  διαφαή νειας  και  την  αποτροπηή
καταστρατηγηή σεων  καταή  τη  διαδικασιήα  συή ναψης  δημοσιήων  συμβαή σεων”  (Α'  30),  οή πως
τροποποιηή θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυή ρωση  των  στοιχειήων  του
αναδοήχου με τα στοιχειήα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποιήηση ων μετοχωή ν
Ελληνικωή ν  Ανωνυή μων  Εταιρειωή ν  που  μετεήχουν  στις  διαδικασιήες  αναή ληψης  εήργων  ηή
προμηθειωή ν  του  Δημοσιήου  ηή  των νομικωή ν  προσωή πων του  ευρυή τερου  δημοή σιου  τομεήα»,  η
κοινηή  αποή φαση των Υπουργωή ν Αναή πτυξης και Επικρατειήας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχετικαή  με  τα   ‘’Δικαιολογητικαή  για  την  τηή ρηση  των  μητρωή ων  του  Ν.3310/2005,  οή πως
τροποποιηή θηκε με το Ν.3414/2005’’,  21,  καθωή ς και η αποή φαση του Υφυπουργουή  Οικονομιήας
και  Οικονομικωή ν  υπ’  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμοή ς  χωρωή ν  στις
οποιήες λειτουργουή ν εξωχωή ριες εταιριήες”. 

7.3. Οι διαταή ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυή ρωση Κωή δικα Φοή ρου Προστιθεήμενης Αξιήας».

7.4. Οι σε εκτεήλεση των ανωτεήρω διαταή ξεων εκδοθειήσες κανονιστικεής πραή ξεις22, καθωή ς και λοιπεής
διαταή ξεις που αναφεήρονται ρηταή  ηή  απορρεήουν αποή  τα οριζοή μενα στα συμβατικαή  τευή χη της
παρουή σας  καθωή ς  και  το  συή νολο  των  διαταή ξεων  του  ασφαλιστικουή ,  εργατικουή ,
περιβαλλοντικουή  και φορολογικουή  δικαιήου και γενικοή τερα καή θε διαή ταξη (Νοή μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικηή  εγκυή κλιος  που  διεήπει  την  αναή θεση  και  εκτεήλεση  του  εήργου  της  παρουή σας
συή μβασης, εήστω και αν δεν αναφεήρονται ρηταή . 

7.5. Οι διαταή ξεις του αή ρθρου 72 του Ν.3852/2010,

7.6. Οι  διαταή ξεις  του  αή ρθρου  32  παρ.  2γ.  Του  Ν.  4412/2016  περιή  διαπραγμαή τευσης  χωριής
προηγουή μενη δημοσιήευση (λοήγω κατεπειήγουσας αναή γκης),

7.7. Την με αριθμ. 101/2017 Αποή φαση Δημοτικουή  Συμβουλιήου Μαή νδρας - Ειδυλλιήας, με την οποιήα
εγκριήθηκε  η  μελεήτη  3/2016  που  συνταή χθηκε  και  θεωρηή θηκε  αποή  τη  Δ/νση  Τεχνικωή ν
Υπηρεσιωή ν του Δηή μου Μαή νδρας - Ειδυλλιήας.

7.8. Την  με  αριθμοή  392/2016  (ΑΔΑ  7Τ1Β7Λ7-Η07)  Αποή φαση  του  Περιφερειακουή  Συμβουλιήου
Αττικηή ς, με την οποιήα εγκριήθηκε το προήγραμμα εκτελεστεήων Έργων Περιφεήρειας Αττικηή ς οικ.
εήτους 2017.

7.9. Την με αρ.  393/2016 (ο.ε.)  (ΑΔΑ Ω24Δ7Λ7-69Υ) Αποή φαση του Περιφερειακουή  Συμβουλιήου
Αττικηή ς, με την οποιήα εγκριήθηκε ο προυϋ πολογισμοή ς Περιφεήρειας Αττικηή ς οικ. εήτους 2017 (ΚΑΕ
9781.06.012).

7.10. Την με αρ. 362/2017 (ΑΔΑ ΩΥΝΓ7Λ7-ΒΟΔ) Αποή φαση του Περιφερειακουή  Συμβουλιήου Αττικηή ς,
με την οποιήα εγκριήθηκαν οι οή ροι της Προγραμματικηή ς Συή μβασης.

7.11. Την με αρ. 178/2017 (ΑΔΑ 7ΥΔΒΩΛΑ-9Φ5) Αποή φαση του Δημοτικουή  Συμβουλιήου Μαή νδρας -
Ειδυλλιήας με την οποιήα εγκριήθηκαν οι οή ροι της Προγραμματικηή ς Συή μβασης.

7.12. Την με αριθμ. 138/2017 αποή φαση Δημοτικουή  Συμβουλιήου με την οποιήα καθοριήστηκε ο τροή πος
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εκτεήλεσης του εήργου.
7.13. Το με αριθ. πρωτ. 8093/15.11.2017 εήγγραφο της Γενικηή ς Γραμματειήας Πολιτικηή ς Προστασιήας

για κηή ρυξη σε καταή σταση εήκτακτης αναή γκης της Δημοτικηή ς Ενοή τητας Μαή νδρας λοήγω εήντονων
καιρικωή ν φαινομεήνων (εήντονες βροχοπτωή σεις και πλημμυή ρες).

7.14. Την με αριθμοή  423/2017 (ΑΔΑ  ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Αποή φαση του Περιφερειακουή  Συμβουλιήου
Αττικηή ς, με την οποιήα εγκριήθηκε το προήγραμμα εκτελεστεήων Έργων Περιφεήρειας Αττικηή ς οικ.
εήτους 2018.

7.15. Την  με  αριθμοή  425/2017 (ΑΔΑ  6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)  Αποή φαση  του  Περιφερειακουή  Συμβουλιήου
Αττικηή ς, με την οποιήα εγκριήθηκε ο προυϋ πολογισμοή ς Περιφεήρειας Αττικηή ς οικ. εήτους 2018 (ΚΑΕ
9781.06.012).

7.16. Την με αριθμοή  236326/14.11.2017 (ΑΔΑ 63Γ37Λ7-Κ6Ρ) Αποή φαση αναή ληψης υποχρεήωσης Πε-
ριφεήρειας Αττικηή ς (ΚΑΕ 9781.06.012).

7.17. Η αποή  27/12/2017 υπογραφειήσα προγραμματικηή  συή μβαση μεταξυή  της Περιφεήρειας Αττικηή ς
και του Δηή μου Μαή νδρας - Ειδυλλιήας

7.18. Την με αριθ.  63/27-03-2018 (ΑΔΑ:  97Δ1ΩΛΑ-ΕΣΛ) αποή φαση Δημοτικουή  συμβουλιήου με την
οποιήα  τροποποιηή θηκε η 138/2017 αποή φαση Δ.Σ και καθοριήστηκε ως τροή πος εκτεήλεσης του
εήργου  η  προσφυγηή  στην  διαδικασιήα  με  διαπραγμαή τευση,  χωριής  προηγουή μενη  δημοσιήευση
σχετικηή ς προκηή ρυξης για την αναή θεση του εήργου με τιήτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧEΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ
Ο.Τ.  33»,  συή μφωνα με το αή ρθρο 32 παρ.  2  (γ)  του Ν 4412/8-8-2016 “Δημοή σιες  Συμβαή σεις
Έργων, Προμηθειωή ν και Υπηρεσιωή ν”, λοήγω κατεπειήγουσας αναή γκης,

7.19. Η με αρ. 3/2016 Μελεήτη και τα τευή χη προή σκλησης δημοπραή τησης της Διευή θυνσης Τεχνικωή ν
Υπηρεσιωή ν του Δηή μου Μαή νδρας-Ειδυλιήων,

7.20. Την αποή φαση αναή ληψης υποχρεήωσης, της Περιφεήρειας Αττικηή ς με αρ. πρωτ. 1845/03-
01-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΡΔ7Λ7-Ν52), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης του έργου
ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 9781.06.012 οικονομ. έτους 2018 και 596.000,00€ σε
βάρος του  ΚΑΕ 9781.06.012 οικον έτους 2019  της Περιφερειακηή ς  Ενοή τητας Δυτικηή ς
Αττικηή ς ,για την ανάγκη πολυετούς υποχρέωσης προϋπολογισμού 600.000,000€. 

7.21. Την με αριθ. 227/ 02-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΤΗΩΛΑ-ΛΝ8) αποή φαση της Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς
περιή  καθορισμουή  του τροή που εκτεήλεσης του εήργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ   ΟΔΟΥΑΛΕ-
ΠΟΧΩΡΙΟΥ  (ΑΚΤΗ   ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)   ΣΤΟ   ΕΝΤΟΣ   ΣΧΕΔΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟ   ΤΟ   Ο.Τ.  12ΜΕΧΡΙ
ΤΟ Ο.Τ. 33»

7.22. Την με αριθ.    228/02 -04-2018 (ΑΔΑ: 7Ν18ΩΛΑ-Ω6Κ) αποή φαση της Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς
με την οποιήα :  
1)  συγκροτηή θηκε η επιτροπηή  αξιολοήγησης προσφορωή ν για το ανωτεήρω εήργο,
2)  εγκριήθηκαν η με αρ.  3/2016 μελεήτη και τευή χη  της παρουή σας προή σκλησης-δημοπραή τησης

της  Διευή θυνσης  Τεχνικωή ν  Υπηρεσιωή ν  του  Δηή μου  του  εήργου  με  τιήτλο:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ο.Τ. 33 », προυϋ πολογισμουή  600.000,00  € με ΦΠΑ,

3)  Καθοριήστηκαν οι οή ροι της για την επιλογηή  αναδοήχου εκτεήλεσης του ως αή νω εήργου με τη
διαδικασιήα της διαπραγμαή τευσης χωριής προηγουή μενη δημοσιήευση, συή μφωνα με το αή ρθρο
32 παρ. 2γ (λοήγω κατεπειήγουσας αναή γκης) του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το εήργο χρηματοδοτειήται αποή  το προήγραμμα εκτελεστεήων Έργων Περιφεήρειας Αττικηή ς οικ.
εήτους 2018 με την αποή φαση 423/2017 και ΑΔΑ ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ 23

Το  εήργο υποή κειται  στις  κρατηή σεις24 που  προβλεήπονται  για  τα  εήργα  αυταή ,
περιλαμβανομεήνης  της  κραή τησης  υή ψους  0,06  %  υπεήρ  των  λειτουργικωή ν  αναγκωή ν  της
Ενιαιήας  Ανεξαή ρτητης  Αρχηή ς  Δημοσιήων  Συμβαή σεων,  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραή τησης  υή ψους  0,06  %  υπεήρ  των  λειτουργικωή ν  αναγκωή ν  της  Αρχηή ς
Εξεήτασης  Προδικαστικωή ν  Προσφυγωή ν,  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωή ς και της κραή τησης 6%0, συή μφωνα με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποή φασης του Υπουργουή  Υποδομωή ν και Μεταφορωή ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικαή  εήξοδα, οή φελος κ.λ.π.  του Αναδοή χου και οι επιβαρυή νσεις αποή  φοή ρους,  δασμουή ς
κ.λ.π.  καθοριήζονται  στο  αντιήστοιχο  αή ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυή νει  τον  Κυή ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμεής θα γιήνονται συή μφωνα με το αή ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιήστοιχο
αή ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηή  του εργολαβικουή  τιμηή ματος θα γιήνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθεήτουσα αρχηή 25 μπορειή,  καταή  τη  διαδικασιήα  αξιολοήγησης των προσφορωή ν,  να  καλεήσει  τους
οικονομικουή ς φορειής, να συμπληρωή σουν ηή  να διευκρινιήσουν τα εήγγραφα ηή  δικαιολογητικαή  που εήχουν
υποβαή λει, συμπεριλαμβανομεήνης και της οικονομικηή ς τους προσφοραή ς, μεήσα σε ευή λογη προθεσμιήα, η
οποιήα  δεν  μπορειή  να  ειήναι  μικροή τερη αποή  επταή  (7)  ημεήρες  αποή  την ημερομηνιήα  κοινοποιήησης σε
αυτουή ς της σχετικηή ς προή σκλησης,  συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στις διαταή ξεις των αή ρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του αή ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδηή ποτε διευκριήνιση ηή  συμπληή ρωση που υποβαή λλεται αποή  τους προσφεήροντες ηή  υποψηφιήους,
χωριής να εήχει ζητηθειή αποή  την αναθεήτουσα αρχηή 26, δεν λαμβαή νεται υποή ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την διαδικασιήα εήχει εκδοθειή η αποή φαση αναή ληψης υποχρεήωσης, της Περιφεήρειας Αττικηή ς
με αρ.  πρωτ.  1845/03-01-2018 (ΑΔΑ:  6ΨΡΔ7Λ7-Ν52),  με την οποία εγκρίνεται  η δέσμευση
πίστωσης του έργου ποσού 4.000,00€ σε βάρος του  ΚΑΕ 9781.06.012 οικονομ. έτους 2018 και
596.000,00€ σε βάρος του  ΚΑΕ 9781.06.012 οικον έτους 2019  της Περιφερειακηή ς  Ενοή τητας
Δυτικηή ς Αττικηή ς ,για την ανάγκη πολυετούς υποχρέωσης προϋπολογισμού 600.000,000€  και με
αρ.  270 καταχωή ρηση στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωή ν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Υ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιήτλος του εήργου ειήναι: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)  ΣΤΟ  ΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ο.Τ. 33».

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

Ο προυϋ πολογισμοή ς Μελεήτης του εήργου ανεήρχεται σε 600.000,00 Ευρωή  και αναλυή εται σε:
Δαπαή νη Εργασιωή ν 355.315,50 Ευρωή

Γενικαή  εήξοδα και Όφελος εργολαή βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 63.956,79 Ευρωή

Απροή βλεπτα27 (ποσοστουή  15% επιή  της δαπαή νης εργασιωή ν  και του κονδυλιήου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
62.890,84  Ευρωή  , που αναλωή νονται συή μφωνα με τους οή ρους του αή ρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016. 

Απολογιστικηή  δαπαή νη 0,00 Ευρωή .28

Στο ανωτεήρω ποσοή  προβλεήπεται αναθεωή ρηση στις τιμεής ποσουή  1.708,00 Ευρωή  συή μφωνα
με το αή ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Μερικοή  συή νολο:      483.871,13 Ευρωή

ΦΠΑ 24%    116.129,07 Ευρωή

Συή νολο    600.000,00 Ευρωή

Δεν προβλεήπεται ρηή τρα προή σθετης καταβοληή ς (πριμ), συή μφωνα με το αή ρθρο 149 του ν.
4412/2016.

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Η παραλιακηή  οδοή ς Αλεποχωριήου (Ακτηή  Ποσειδωή νος) στο εντοή ς σχεδιήου τμηή μα αποή  το Ο.Τ.
12 μεήχρι το Ο.Τ. 33  της περιοχηή ς Αλεποχωριήου του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το εήργο αφοραή  την  επισκευηή  και συντηή ρηση της παραλιακηή ς οδουή  Αλεποχωριήου (Ακτηή
Ποσειδωή νος) στο  εντοή ς  σχεδιήου  τμηή μα  αποή  το  Ο.Τ.  12  μεήχρι  το  Ο.Τ.  33  της  περιοχηή ς
Αλεποχωριήου  (CPV:  45243510-0-  Εργασιήες  επιχωμαή τωσης  ,  44114000-2  Σκυροή δεμα  ,
14213000-7  Σκυροή στρωμα  ,  34928100-9  Στηθαιήα  προή σκρουσης,  NUTS:  EL306  Δυτικηή
Αττικηή ). Οι εργασιήες που θα απαιτηθουή ν αναλυή ονται σε:

1) Χωματουργικεής εργασιήες
2) Εργασιήες οδοποιιήας
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3) Εργασιήες σκυροδεήτησης
4) Λοιπεής γενικεής και υποστηρικτικεής εργασιήες 

Επισημαίνεται οή τι, το φυσικοή  και οικονομικοή  αντικειήμενο των δημοπρατουή μενων εήργων  δεν πρεήπει
να μεταβαή λλεται ουσιωδωή ς καταή  τη διαή ρκεια εκτεήλεσης της συή μβασης, καταή  τα οριζοή μενα στην παρ.
4 του αή ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοή τητα μεταβοληή ς υφιήσταται, μοή νο υποή  τις προυϋ ποθεήσεις των
αή ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεήπεται η χρηή ση των «επιή εήλασσον» δαπανωή ν με τους ακοή λουθους οή ρους και περιορισμουή ς:

 Δεν τροποποιειήται το «βασικοή  σχεήδιο» της προκηή ρυξης, ουή τε οι προδιαγραφεής του εήργου, οή πως
περιγραή φονται στα συμβατικαή  τευή χη, ουή τε καταργειήται ομαή δα εργασιωή ν της αρχικηή ς συή μβασης. 

 Δεν θιήγεται η πληροή τητα, ποιοή τητα και λειτουργικοή τητα του εήργου. 

 Δεν χρησιμοποιειήται για την πληρωμηή  νεήων εργασιωή ν που δεν υπηή ρχαν στην αρχικηή  συή μβαση. 

 Δεν υπερβαιήνει η δαπαή νη αυτηή , καταή  τον τελικοή  εγκεκριμεήνο Ανακεφαλαιωτικοή  Πιήνακα Εργασιωή ν
του εήργου,  ποσοστοή  ειήκοσι  τοις  εκατοή  (20%) της συμβατικηή ς  δαπαή νης ομαή δας εργασιωή ν  του
εήργου  ουή τε,  αθροιστικαή ,  ποσοστοή  δεήκα  τοις  εκατοή  (10%)  της  δαπαή νης  της  αρχικηή ς  αξιήας
συή μβασης χωριής  Φ.Π.Α.,  αναθεωή ρηση τιμωή ν και  απροή βλεπτες δαπαή νες.  Στην αθροιστικηή  αυτηή
ανακεφαλαιήωση λαμβαή νονται υποή ψη μοή νο οι μεταφορεής δαπαή νης αποή  μιήα ομαή δα εργασιωή ν σε
αή λλη.
Τα  ποσαή  που  εξοικονομουή νται,  εφοή σον  υπερβαιήνουν  τα  ανωτεήρω  οή ρια  (20%  ηή  και  10%),
μειωή νουν ισοή ποσα τη δαπαή νη της αξιήας συή μβασης χωριής Φ.Π.Α., αναθεωρηή σεις και απροή βλεπτες
δαπαή νες. Για τη χρηή ση των «επιή  εήλασσον δαπανωή ν» απαιτειήται σε καή θε περιήπτωση η συή μφωνη
γνωή μη  του  Τεχνικουή  Συμβουλιήου,  υή στερα  αποή  εισηή γηση  του  φορεήα  υλοποιήησης.
Ο  προυϋ πολογισμοή ς  των  εήργων  στα  οποιήα  εφαρμοή ζεται  η  παραή γραφος  αυτηή  αναλυή εται  σε
Οομαή δες εργασιωή ν, οι οποιήες συντιήθενται αποή  εργασιήες που υπαή γονται σε ενιαιήα υποσυή νολα του
τεχνικουή  αντικειμεήνου των εήργων, εήχουν παροή μοιο τροή πο κατασκευηή ς και επιδεήχονται το ιήδιο
ποσοστοή  εήκπτωσης  στις  τιμεής  μοναή δας  τους.  Με  αποή φαση  του  Υπουργουή  Υποδομωή ν  και
Μεταφορωή ν,  η  οποιήα  μεταή  την  εήκδοσηή  της  θα  εήχει  εφαρμογηή  σε  οή λα  τα  ως  αή νω  εήργα,
προσδιοριήζονται οι ομαή δες εργασιωή ν αναή  κατηγοριήα εήργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολικηή  προθεσμιήα  εκτεήλεσης  του  εήργου,  οριήζεται  σε  έξι  (6)  μήνες αποή  την  ημεήρα
υπογραφηή ς της συή μβασης29. 
Οι αποκλειστικεής και ενδεικτικεής τμηματικεής προθεσμιήες   του εήργου αναφεήρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηή  του Αναδοή χου, θα γιήνει συή μφωνα με το αή ρθρο 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016
περιή  διαπραγμαή τευσης  χωριής  προηγουή μενη  δημοσιήευση  (λοή γω  κατεπειήγουσας
αναή γκης) και υποή  τις προυϋ ποθεήσεις του νοή μου αυτουή .

 
13.2 Η οικονομικηή  προσφοραή  των διαγωνιζομεήνων, θα συνταχθειή  και υποβληθειή  συή μφωνα

με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Καή θε προσφεήρων μπορειή να υποβαή λει μοή νο μιήα προσφοραή . 30

13.4 Δεν επιτρεήπεται η υποβοληή  εναλλακτικωή ν προσφορωή ν.31

13.5 Δε γιήνονται δεκτεής προσφορεής για μεήρος του αντικειμεήνου της συή μβασης.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηή ριο  για  την  αναή θεση  της  συή μβασης  ειήναι  η  πλεήον  συμφεήρουσα  αποή  οικονομικηή  αή ποψη
προσφοραή  μοή νο βαή σει τιμηή ς (χαμηλοή τερη τιμηή ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχηή  στον διαγωνισμοή  απαιτειήται η καταή θεση αποή  τους συμμετεήχοντες
οικονομικουή ς φορειής, καταή  τους οή ρους της παρ. 1 α) του αή ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικηή ς επιστοληή ς συμμετοχηή ς, που ανεήρχεται στο ποσοή  των 9.677,42 ευρωή . 32

Στην περιήπτωση εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων, η εγγυή ηση συμμετοχηή ς περιλαμβαή νει
και τον οή ρο οή τι η εγγυή ηση καλυή πτει τις υποχρεωή σεις οή λων των οικονομικωή ν φορεήων
που συμμετεήχουν στην εήνωση.

15.2 Οι εγγυητικεής επιστολεής συμμετοχηή ς περιλαμβαή νουν, συή μφωνα με το αή ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαή χιστον τα ακοή λουθα στοιχειήα : 
α) την ημερομηνιήα εήκδοσης, 
β) τον εκδοή τη, 
γ)  τον  κυή ριο  του  εήργου  ηή  το  φορεήα  κατασκευηή ς  του  εήργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  (ΑΚΤΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)  ΣΤΟ  ΕΝΤΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 12 ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ο.Τ. 33»  προς τον οποιήο απευθυή νονται, 
δ) τον αριθμοή  της εγγυή ησης, 
ε) το ποσοή  που καλυή πτει η εγγυή ηση, 
στ) την πληή ρη επωνυμιήα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευή θυνση του  οικονομικουή  φορεήα υπεήρ
του  οποιήου  εκδιήδεται  η  εγγυή ηση  (στην  περιήπτωση  εήνωσης  αναγραή φονται  οή λα  τα
παραπαή νω για καή θε μεήλος της εήνωσης), 
ζ)  τους  οή ρους  οή τι:  αα)  η  εγγυή ηση  παρεήχεται  ανεήκκλητα  και  ανεπιφυή λακτα,  ο  δε
εκδοή της παραιτειήται του δικαιωή ματος της διαιρεήσεως και της διζηή σεως, και ββ) οή τι σε
περιήπτωση  καταή πτωσης  αυτηή ς,  το  ποσοή  της  καταή πτωσης  υποή κειται  στο  εκαή στοτε
ισχυή ον τεήλος χαρτοσηή μου, 
η) τα στοιχειήα της προή σκλησης  (αριθμοή ς,  εήτος,  τιήτλος εήργου )  και την  καταληκτικηή
ημερομηνιήα υποβοληή ς προσφορωή ν, 
θ) την ημερομηνιήα ληή ξης ηή  τον χροή νο ισχυή ος της εγγυή ησης, 
ι) την αναή ληψη υποχρεήωσης αποή  τον εκδοή τη της εγγυή ησης να καταβαή λει το ποσοή  της
εγγυή ησης ολικαή  ηή  μερικαή  εντοή ς πεήντε (5) ημερωή ν μεταή  αποή  απληή  εήγγραφη ειδοποιήηση
εκειήνου προς τον οποιήο απευθυή νεται. 
(Στο σημειήο αυτοή  γιήνεται παραπομπηή  στα σχετικαή  υποδειήγματα, εφοή σον υπαή ρχουν).

15.3 Η εγγυή ηση συμμετοχηή ς πρεήπει να ισχυή ει τουλαή χιστον για τριαή ντα (30) ημεήρες μεταή  τη
ληή ξη  του  χροή νου  ισχυή ος  της  προσφοραή ς  του  αή ρθρου  19  της  παρουή σας,  ηή τοι  μεήχρι
11/8/2018,  αή λλως η προσφοραή  απορριήπτεται.  Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή,  πριν τη
ληή ξη της προσφοραή ς, να ζηταή  αποή  τον προσφεήροντα να παρατειήνει, πριν τη ληή ξη τους,
τη διαή ρκεια ισχυή ος της προσφοραή ς και της εγγυή ησης συμμετοχηή ς.

15.4 Η εγγυή ηση συμμετοχηή ς καταπιήπτει, υπεήρ του κυριήου του εήργου, μεταή  αποή  γνωή μη του
Τεχνικουή  Συμβουλιήου αν ο προσφεήρων αποσυή ρει την προσφοραή  του καταή  τη διαή ρκεια
ισχυή ος  αυτηή ς  και  στις  περιπτωή σεις  του  αή ρθρου  4.2  της  παρουή σας.
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Η  εήνσταση  του  αναδοή χου  καταή  της  αποφαή σεως  δεν  αναστεήλλει  την  ειήσπραξη  του
ποσουή  της εγγυηή σεως.

15.5 Η εγγυή ηση συμμετοχηή ς επιστρεήφεται στον αναή δοχο με την προσκοή μιση της εγγυή ησης
καληή ς εκτεήλεσης.
Η εγγυή ηση  συμμετοχηή ς  επιστρεήφεται  στους λοιπουή ς  προσφεήροντες,  συή μφωνα με  τα

ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 72 του ν. 4412/2016 33.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)34

16.1  Δεν  προβλεήπεται35  προβλεήπεται η χορηή γηση προκαταβοληή ς στον Αναή δοχο .36

16.2  Δεν προβλεήπεται  η πληρωμηή  πριμ στην παρουή σα συή μβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

17.1 Για την υπογραφηή  της συή μβασης απαιτειήται η παροχηή  εγγυή ησης καληή ς εκτεήλεσης, συή μφωνα
με το αή ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υή ψος της οποιήας καθοριήζεται σε ποσοστοή  5%  επιή
της αξιήας της συή μβασης, χωριής Φ.Π.Α. και κατατιήθεται πριν ηή  καταή  την υπογραφηή  της συή μβασης.
Η εγγυή ηση καληή ς  εκτεήλεσης καταπιήπτει  στην περιήπτωση παραή βασης των οή ρων της συή μβασης,
οή πως αυτηή  ειδικοή τερα οριήζει.

Σε  περιήπτωση  τροποποιήησης  της  συή μβασης  καταή  το  αή ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιήα
συνεπαή γεται αυή ξηση της συμβατικηή ς αξιήας,  ο αναή δοχος ειήναι υποχρεωμεήνος να καταθεήσει πριν
την τροποποιήηση, συμπληρωματικηή  εγγυή ηση το υή ψος της οποιήας ανεήρχεται σε ποσοστοή  5% επιή
του ποσουή  της αυή ξησης χωριής ΦΠΑ.

Η  εγγυή ηση  καληή ς  εκτεήλεσης  της  συή μβασης  καλυή πτει  συνολικαή  και  χωριής  διακριήσεις  την
εφαρμογηή  οή λων  των  οή ρων  της  συή μβασης  και  καή θε  απαιήτηση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  ηή  του
κυριήου του εήργου εήναντι του αναδοή χου.

Η εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης καταπιήπτει υπεήρ του κυριήου του εήργου, με αιτιολογημεήνη αποή φαση
του Προιϋσταμεήνου της Διευθυή νουσας Υπηρεσιήας, ιδιήως μεταή  την οριστικοποιήηση της εήκπτωσης
του αναδοή χου. Η εήνσταση του αναδοή χου καταή  της αποφαή σεως δεν αναστεήλλει την ειήσπραξη του
ποσουή  της εγγυηή σεως.

Οι εγγυητικεής επιστολεής καληή ς εκτεήλεσης περιλαμβαή νουν κατ’ ελαή χιστον τα αναφεροή μενα στην
παραή γραφο  15.2  της  παρουή σας  και  επιπροή σθετα,  τον  αριθμοή  και  τον  τιήτλο  της  σχετικηή ς
συή μβασης . 

17.2 : Εγγυή ηση καληή ς λειτουργιήας

Δεν προβλέπεται37

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικεής επιστολεής των αή ρθρων 15, 16 και 17 εκδιήδονται αποή  πιστωτικαή  ιδρυή ματα που
λειτουργουή ν νοή μιμα στα κραή τη- μεήλη της Ενωσης ηή  του Ευρωπαιϋκουή  Οικονομικουή  Χωή ρου ηή  στα
κραή τη-μεήρη της ΣΔΣ και εήχουν, συή μφωνα με τις ισχυή ουσες διαταή ξεις, το δικαιήωμα αυτοή . Μπορουή ν,
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επιήσης, να εκδιήδονται αποή  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηή  να παρεήχονται με γραμμαή τιο του Ταμειήου
Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων, με παρακαταή θεση σε αυτοή  του αντιήστοιχου χρηματικουή  ποσουή . 38 

 Αν  συσταθειή  παρακαταθηή κη  με  γραμμαή τιο  παρακαταή θεσης  χρεογραή φων  στο  Ταμειήο
Παρακαταθηκωή ν  και  Δανειήων,  τα τοκομεριήδια ηή  μεριήσματα που ληή γουν καταή  τη διαή ρκεια της
εγγυή ησης επιστρεήφονται μεταή  τη ληή ξη τους στον υπεήρ ου η εγγυή ηση οικονομικοή  φορεήα.

17.Α.2 Οι εγγυητικεής επιστολεής εκδιήδονται κατ’ επιλογηή  του οικονομικουή  φορεήα/ αναδοή χου αποή
εήναν ηή  περισσοή τερους εκδοή τες της παραπαή νω παραγραή φου,   ανεξαρτηή τως του υή ψους των.  

Εαή ν η εγγυή ηση εκδοθειή αποή  αλλοδαποή  πιστωτικοή  ιήδρυμα μπορειή να συνταχθειή σε μιήα αποή  τις επιήσημες
γλωή σσες της Ευρωπαιϋκηή ς Ένωσης, αλλαή  θα συνοδευή εται απαραιήτητα αποή  μεταή φραση στην ελληνικηή  
γλωή σσα, συή μφωνα και με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 6.3. της παρουή σας.

Η  αναθεήτουσα αρχηή  επικοινωνειή  με  τους  φορειής  που  φεήρονται  να  εήχουν  εκδωή σει  τις  εγγυητικεής
επιστολεής, προκειμεήνου να διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή  τους39. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωή ν40 οριήζεται  η
11/4/2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 

Ως  ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  μετά την παρέλευση
τριών εργάσιμων ημερών από την προθεσμία υποβολής ήτοι την 17/4/2018 , ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 41

Αν,  για  λοήγους  ανωτεήρας  βιήας ηή  για  τεχνικουή ς  λοήγους  δεν  διενεργηθειή  η  αποσφραή γιση  καταή  την
ορισθειήσα ημεήρα ηή  αν μεήχρι τη μεήρα αυτηή  δεν εήχει υποβληθειή καμιήα προσφοραή , η αποσφραή γιση και η
καταληκτικηή  ημερομηνιήα  αντιήστοιχα  μετατιήθενται  σε  οποιαδηή ποτε  αή λλη  ημεήρα,  με  αποή φαση  της
αναθεήτουσας  αρχηή ς.  Η  αποή φαση  αυτηή  κοινοποιειήται   στους  προσφεήροντες, Αν  και  στη  νεήα  αυτηή
ημερομηνιήα δεν καταστειή  δυνατηή  η αποσφραή γιση των προσφορωή ν ηή  δεν υποβληθουή ν προσφορεής,
μπορειή  να  ορισθειή  και  νεήα  ημερομηνιήα,  εφαρμοζομεήνων  καταή  τα  λοιπαή  των  διαταή ξεων  των  δυή ο
προηγουή μενων εδαφιήων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καή θε υποβαλλοή μενη προσφοραή  δεσμευή ει τον συμμετεήχοντα στον διαγωνισμοή  καταή  τη διαή ταξη του
αή ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διαή στημα  τριωή ν  (3) μηνωή ν42,  αποή  την  ημερομηνιήα  ληή ξης  της
προθεσμιήας υποβοληή ς των προσφορωή ν.

Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή,  πριν τη ληή ξη του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς, να ζηταή  αποή  τους
προσφεήροντες  να  παρατειήνουν  τη  διαή ρκεια  ισχυή ος  της  προσφοραή ς  τους  και  της  εγγυή ησης
συμμετοχηή ς.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Βαή σει  της  διαδικασιήας  διαπραγμαή τευσης λοήγω  κατεπειήγουσας αναή γκης,  με  την  προσφυγηή  στη
διαδικασιήα με διαπραγμαή τευση χωριής προηγουή μενη δημοσιήευση (αή ρθρο 32 της Οδηγιήας 2014/24/ΕΕ)
δηλαδηή  στην κατ’ εξαιήρεση αή μεση αναή θεση με την εξαιρετικηή  διαδικασιήα της διαπραγμαή τευσης χωριής
προηγουή μενη γνωή μη της Ενιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Συμβαή σεων συή μφωνα με την παρ. 6
του αή ρθρου 26, σε συνδυασμοή  με την περιήπτωση γ της παρ. 2 του αή ρθρου 32  του Ν. 4412/2016
(ΑΙ47) για την επιλογηή  αναδοήχου  η παρουή σα προή σκληση δεν δημοσιευή θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συή μβαση ανατιήθεται βαή σει του κριτηριήου του αή ρθρου 14 της παρουή σας, σε προσφεήροντα ο οποιήος
δεν αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  βαή σει  της παρ. Α του αή ρθρου 22 της παρουή σας και πληροιή  τα
κριτηή ρια επιλογηή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αή ρθρου 22 της παρουή σας.

Άρθρο 21: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21. 1 Με βαή ση την διαπραγμαή τευση λοήγο κατεπειήγουσας αναή γκης, με την προσφυγηή  στη διαδικασιήα
με διαπραγμαή τευση χωριής  προηγουή μενη δημοσιήευση (αή ρθρο 32 της Οδηγιήας 2014/24/ΕΕ) δηλαδηή
στην  κατ’  εξαιήρεση  αή μεση  αναή θεση  με  την  εξαιρετικηή  διαδικασιήα  της  διαπραγμαή τευσης  χωριής
προηγουή μενη γνωή μη της Ενιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Συμβαή σεων συή μφωνα με την παρ. 6
του αή ρ-θρου 26, σε συνδυασμοή  με την περιήπτωση γ της παρ. 2 του αή ρθρου 32  του Ν. 4412/2016
(ΑΙ47)  για  την  επιλογηή  αναδοήχου  βαή ση  της  παρουή σας  προή σκλησης  καλειή  τους  παρακαή τω
οικονομικουή ς  φορειής   που  δραστηριοποιουή νται  στην  1η  και  άνω  τάξη  για  έργα  κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και συγκεκριμεήνα τους :
α) EYEΔPON AE, , ΑΦΜ 999871788, ΔOY ΦAE AΘHNΩN, 
     με Δ/νση: POΔOΔAΦNHΣ 11 XAΛANΔPI, ΤΚ 15233. 
β) PdL A.E. TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ : 800662507, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 
     με Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 89,  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 15125,
γ) GREEN & SPACE Ε.Π.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
     ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΦM:800589324 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
     με Δ/νση: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 - ΠΕΥΚΗ Τ.Κ. 15121
και
δ) ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ Ε.Δ.Ε., ΑΦΜ 017540739 ΔΟΥ ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ
     με Δ/νση: ΟΡΩΠΟΥ 133 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11142, 
να υποβαή λουν ηλεκτρονικηή  προσφοραή  για την αναή δειξη αναδοήχου εκτεήλεσης του ως αή νω εήργου.

21.2 Οικονομικοή ς φορεήας συμμετεήχει ειήτε μεμονωμεήνα ειήτε ως μεήλος εήνωσης.43,

21.3 Οι ενωή σεις οικονομικωή ν φορεήων συμμετεήχουν υποή  τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αή ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειήται αποή  τις εν λοήγω ενωή σεις να περιβληθουή ν συγκεκριμεήνη νομικηή  μορφηή  για την υποβοληή
προσφοραή ς.  Σε περιήπτωση που η εήνωση αναδειχθειή  αναή δοχος η νομικηή  της  μορφηή  πρεήπει να ειήναι
τεήτοια που να εξασφαλιήζεται η υή παρξη ενοή ς και μοναδικουή  φορολογικουή  μητρωή ου για την εήνωση (πχ
κοινοπραξιήα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμεήνοι  προσφεήροντες  πρεήπει  να  ικανοποιουή ν  οή λα  τα  κριτηή ρια  ποιοτικηή ς  επιλογηή ς.  Στην
περιήπτωση εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων, η πληή ρωση των απαιτηή σεων του αή ρθρου 22 Α και Β πρεήπει
να ικανοποιειήται αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης. 
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καή θε  προσφεήρων  αποκλείεται αποή  τη  συμμετοχηή  σε  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης,  εφοή σον
συντρεήχει στο προή σωποή  του (αν προή κειται για μεμονωμεήνο φυσικοή  ηή  νομικοή  προή σωπο) ηή  σε εήνα αποή
τα μεήλη του (αν προή κειται περιή εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων) εήνας αποή  τους λοήγους των παρακαή τω
περιπτωή σεων:

22.A.1. Όταν  υπαή ρχει  εις  βαή ρος  του   αμεταή κλητη44 καταδικαστικηή  αποή φαση  για  εήναν  αποή  τους
ακοή λουθους λοήγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οή πως αυτηή  οριήζεται στο αή ρθρο 2 της αποή φασης-πλαιήσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιήου της 24ης Οκτωβριήου 2008, για την καταπολεήμηση του οργανωμεήνου
εγκληή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οή πως οριήζεται στο αή ρθρο 3 της συή μβασης περιή  της καταπολεήμησης της διαφθοραή ς
στην οποιήα ενεήχονται υπαή λληλοι των Ευρωπαιϋκωή ν Κοινοτηή των ηή  των κρατωή ν-μελωή ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραή γραφο  1  του  αή ρθρου  2  της  αποή φασης-πλαιήσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιήου της 22ας Ιουλιήου 2003, για την καταπολεήμηση της δωροδοκιήας στον
ιδιωτικοή  τομεήα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωή ς και οή πως οριήζεται στην κειήμενη νομοθεσιήα ηή
στο εθνικοή  διήκαιο του οικονομικουή  φορεήα,

γ) απάτη, καταή  την εήννοια του αή ρθρου 1 της συή μβασης σχετικαή  με την προστασιήα των οικονομικωή ν
συμφεροή ντων των Ευρωπαιϋκωή ν Κοινοτηή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιήα κυρωή θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεής δραστηριοή τητες, οή πως
οριήζονται, αντιστοιήχως, στα αή ρθρα 1 και 3 της αποή φασης-πλαιήσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιήου της
13ης Ιουνιήου 2002, για την καταπολεήμηση της τρομοκρατιήας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηή  ηθικηή
αυτουργιήα ηή  συνεήργεια ηή  αποή πειρα διαή πραξης εγκληή ματος, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 4 αυτηή ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηή  χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας,
οή πως αυτεής οριήζονται στο αή ρθρο 1 της Οδηγιήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουή  Κοινοβουλιήου και του
Συμβουλιήου  της  26ης  Οκτωβριήου  2005,  σχετικαή  με  την  προή ληψη  της  χρησιμοποιήησης  του
χρηματοπιστωτικουή  συστηή ματος για τη νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες και τη
χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιήα ενσωματωή θηκε στην
εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 της
Οδηγιήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 5ης Απριλιήου 2011, για
την προή ληψη και την καταπολεήμηση της εμποριήας ανθρωή πων και για την προστασιήα των θυμαή των
της, καθωή ς και για την αντικαταή σταση της αποή φασης-πλαιήσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιήου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιήα ενσωματωή θηκε στην εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικοή ς φορεήας αποκλειήεται επιήσης οή ταν το προή σωπο εις βαή ρος του οποιήου εκδοή θηκε   αμε-
ταή κλητη καταδικαστικηή  αποή φαση ειήναι μεήλος του διοικητικουή ,  διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή  οργαή νου
του εν λοήγω οικονομικουή  φορεήα ηή  εήχει εξουσιήα εκπροσωή πησης, ληή ψης αποφαή σεων ηή  ελεήγχου σε αυτοή .

Στις περιπτωή σεις εταιρειωή ν περιορισμεήνης ευθυή νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωή ν εταιρειωή ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωή ν  Κεφαλαιουχικωή ν Εταιρειωή ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  υποχρεήωση του προηγουή μενου εδαφιήου,  αφοραή
τους διαχειριστεής.

Στις περιπτωή σεις ανωνυή μων εταιρειωή ν (Α.Ε.), η υποχρεήωση του προηγουή μενου εδαφιήου  αφοραή   τον
Διευθυή νοντα Συή μβουλο, καθωή ς και οή λα τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου.

Στις περιπτωή σεις των συνεταιρισμωή ν, η εν λοήγω υποχρεήωση αφοραή  τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβου-
λιήου45.
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22.A.2 Όταν ο  προσφεήρων εήχει αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  στην  καταβοληή  φοή ρων ηή
εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης και αυτοή  εήχει διαπιστωθειή αποή  δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αποή φαση με
τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή , συή μφωνα με διαταή ξεις της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος ηή  την
εθνικηή  νομοθεσιήα  ηή /και  η  αναθεήτουσα  αρχηή  μπορειή  να  αποδειήξει  με  τα  καταή λληλα  μεήσα  οή τι  ο
προσφεήρων  εήχει  αθετηή σει  τις  υποχρεωή σεις  του  οή σον  αφοραή  την  καταβοληή  φοή ρων  ηή  εισφορωή ν
κοινωνικηή ς ασφαή λισης.

Αν ο προσφεήρων ειήναι Έλληνας πολιήτης ηή  εήχει την εγκαταή στασηή  του στην Ελλαή δα, οι υποχρεωή σεις
του  που  αφορουή ν  τις  εισφορεής  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  καλυή πτουν,  τοή σο  την  κυή ρια,  οή σο  και  την
επικουρικηή  ασφαή λιση.

Δεν αποκλειήεται ο προσφεήρων, οή ταν εήχει εκπληρωή σει τις υποχρεωή σεις του, ειήτε καταβαή λλοντας τους
φοή ρους ηή  τις εισφορεής κοινωνικηή ς ασφαή λισης που οφειήλει, συμπεριλαμβανομεήνων, καταή  περιήπτωση,
των δεδουλευμεήνων τοή κων ηή  των προστιήμων, ειήτε υπαγοή μενος σε δεσμευτικοή  διακανονισμοή  για την
καταβοληή  τους.

22.Α.2α   Η  αναθεήτουσα  αρχηή  γνωριήζει  ηή  μπορειή  να  αποδειήξει  με  τα  καταή λληλα  μεήσα  οή τι  εήχουν
επιβληθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα, μεήσα σε χρονικοή  διαή στημα δυή ο (2) ετωή ν πριν αποή  την
ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης Εργασιήας για παραβαή σεις της εργατικηή ς νομοθεσιήας που χαρακτηριήζονται, συή μφωνα με
την υπουργικηή  αποή φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οή πως εκαή στοτε ισχυή ει, ως «υψηληή ς» ηή  «πολυή
υψηληή ς» σοβαροή τητας, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  τρεις (3) διενεργηθεήντες ελεήγχους, ηή
ββ)  δυή ο  (2)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης  Εργασιήας  για  παραβαή σεις  της  εργατικηή ς  νομοθεσιήας  που  αφορουή ν  την  αδηή λωτη
εργασιήα, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  δυή ο (2) διενεργηθεήντες ελεήγχους. 
Οι υποή  αα΄ και ββ΄ κυρωή σεις πρεήπει να εήχουν αποκτηή σει τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή 46.

22.A.3  α)  Κατ’εξαιήρεση,  για  τους  πιο  καή τω  επιτακτικουή ς  λοήγους  δημοή σιου  συμφεήροντος  ............
47( οή πως δημοή σιας υγειήας ηή  προστασιήας του περιβαή λλοντος, οι οποιήοι συμπληρωή νονται αποή  την ανα-
θεήτουσα αρχηή  ) δεν εφαρμοή ζονται οι παραή γραφοι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαιήρεση, οή ταν  ο αποκλεισμοή ς  ειήναι  σαφωή ς δυσαναή λογος, ιδιήως οή ταν μοή νο μικραή  ποσαή  των
φοή ρων ηή  των εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης δεν εήχουν καταβληθειή  ηή  οή ταν ο  προσφεήρων  ενημε-
ρωή θηκε σχετικαή  με το ακριβεής ποσοή  που οφειήλεται λοήγω αθεήτησης των υποχρεωή σεωή ν του οή σον αφο-
ραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης σε χροή νο καταή  τον οποιήο δεν ειήχε τη δυ-
νατοή τητα να λαή βει μεήτρα, συή μφωνα με το τελευταιήο εδαή φιο της περ. β' της παρ. 2 του αή ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  αποή  την  εκπνοηή  της  προθεσμιήας  υποβοληή ς  προσφοραή ς του  αή ρθρου  18  της
παρουή σας, δεν εφαρμοή ζεται 48η παραή γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:49

(α) εήχει αθετηή σει τις υποχρεωή σεις που προβλεήπονται στην παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεήας τελειή υποή  πτωή χευση ηή  εήχει υπαχθειή σε διαδικασιήα εξυγιήανσης ηή  ειδικηή ς
εκκαθαή ρισης ηή  τελειή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση  αποή  εκκαθαριστηή  ηή  αποή  το  δικαστηή ριο  ηή  εήχει
υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  πτωχευτικουή  συμβιβασμουή  ηή  εήχει  αναστειήλει  τις  επιχειρηματικεής  του
δραστηριοή τητες ηή  εαή ν βριήσκεται σε οποιαδηή ποτε αναή λογη καταή σταση προκυή πτουσα αποή  παροή μοια
διαδικασιήα, προβλεποή μενη σε εθνικεής διαταή ξεις νοή μου. Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή  να μην αποκλειήει
εήναν οικονομικοή  φορεήα, ο οποιήος βριήσκεται σε μια εκ των κατασταή σεων που αναφεήρονται στην παρα-
παή νω περιήπτωση, υποή  την προυϋ ποή θεση οή τι η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει αποδειήξει οή τι ο εν λοήγω φορεήας
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ειήναι σε θεήση να εκτελεήσει τη συή μβαση, λαμβαή νοντας υποή ψη τις ισχυή ουσες διαταή ξεις και τα μεήτρα για
τη συνεήχιση της επιχειρηματικηή ς του λειτουργιήας (παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαή ρχουν επαρκωή ς ευή λογες ενδειήξεις που οδηγουή ν στο συμπεήρασμα οή τι ο οικονομικοή ς φορεήας
συνηή ψε συμφωνιήες με αή λλους οικονομικουή ς φορειής με στοήχο τη στρεήβλωση του ανταγωνισμουή ,

δ) εαή ν μιήα καταή σταση συή γκρουσης συμφεροή ντων καταή  την εήννοια του αή ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειή να θεραπευθειή αποτελεσματικαή  με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(ε) εαή ν μιήα καταή σταση στρεήβλωσης του ανταγωνισμουή  αποή  την προή τερη συμμετοχηή  των οικονομικωή ν
φορεήων καταή  την προετοιμασιήα της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειή να θεραπευθειή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(στ)  εαή ν  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  εήχει  επιδειήξει  σοβαρηή  ηή  επαναλαμβανοή μενη πλημμεήλεια  καταή  την
εκτεήλεση  ουσιωή δους  απαιήτησης  στο  πλαιήσιο  προηγουή μενης  δημοή σιας  συή μβασης,  προηγουή μενης
συή μβασης με αναθεήτοντα φορεήα ηή  προηγουή μενης συή μβασης παραχωή ρησης που ειήχε ως αποτεήλεσμα
την προή ωρη καταγγελιήα της προηγουή μενης συή μβασης, αποζημιωή σεις ηή  αή λλες παροή μοιες κυρωή σεις, 

(ζ) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεήας εήχει κριθειή  εήνοχος σοβαρωή ν ψευδωή ν δηλωή σεων καταή  την παροχηή  των
πληροφοριωή ν  που απαιτουή νται  για την εξακριήβωση της απουσιήας  των λοήγων αποκλεισμουή  ηή  την
πληή ρωση των κριτηριήων επιλογηή ς,  εήχει  αποκρυή ψει  τις πληροφοριήες  αυτεής  ηή  δεν ειήναι  σε θεήση να
προσκομιήσει τα δικαιολογητικαή  που απαιτουή νται κατ’ εφαρμογηή  του αή ρθρου 23 της παρουή σας, 

(η)  εαή ν  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  επιχειήρησε  να  επηρεαή σει  με  αθεήμιτο  τροή πο  τη  διαδικασιήα  ληή ψης
αποφαή σεων της αναθεήτουσας αρχηή ς, να αποκτηή σει εμπιστευτικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να του
αποφεήρουν  αθεήμιτο  πλεονεήκτημα  στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  ηή  να  παραή σχει  εξ αμελειήας
παραπλανητικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να επηρεαή σουν ουσιωδωή ς τις αποφαή σεις που αφορουή ν
τον αποκλεισμοή , την επιλογηή  ηή  την αναή θεση,

(θ)  εαή ν ο οικονομικοή ς φορεήας εήχει διαπραή ξει σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα, το οποιήο θεήτει σε
αμφιβολιήα την ακεραιοή τηταή  του.

22.Α.5.  Αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης δημοή σιας συή μβασης (διαγωνισμοή ),
οικονομικοή ς  φορεήας εαή ν  συντρεήχουν οι  προυϋ ποθεήσεις εφαρμογηή ς  της παρ. 4 του αή ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 50

22.Α.6.  Η αναθεήτουσα αρχηή  αποκλειήει  οικονομικοή  φορεήα σε οποιοδηή ποτε χρονικοή  σημειήο καταή  τη
διαή ρκεια της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, οή ταν αποδεικνυή εται οή τι αυτοή ς βριήσκεται λοήγω πραή ξεων
ηή  παραλειήψεων αυτουή  ειήτε πριν ειήτε καταή  τη διαδικασιήα, σε μιήα αποή  τις περιπτωή σεις των προηγουή με-
νων παραγραή φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.51

22.Α.7. Οικονομικοή ς  φορεήας  που  εμπιήπτει  σε  μια  αποή  τις  κατασταή σεις  που  αναφεήρονται  στις
παραγραή φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.452  μπορειή να προσκομιήζει στοιχειήα προκειμεήνου να αποδειήξει
οή τι τα μεήτρα που εήλαβε επαρκουή ν για να αποδειήξουν την αξιοπιστιήα του, παροή τι συντρεήχει ο σχετικοή ς
λοήγος αποκλεισμουή . Εαή ν τα στοιχειήα κριθουή ν επαρκηή , ο εν λοήγω οικονομικοή ς φορεήας δεν αποκλειήεται
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αποή  τη διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης.  Τα μεήτρα που λαμβαή νονται αποή  τους οικονομικουή ς φορειής
αξιολογουή νται  σε  συναή ρτηση  με  τη  σοβαροή τητα  και  τις  ιδιαιήτερες  περισταή σεις  του  ποινικουή
αδικηή ματος ηή  του παραπτωή ματος. Αν τα μεήτρα κριθουή ν ανεπαρκηή , γνωστοποιειήται στον οικονομικοή
φορεήα το σκεπτικοή  της αποή φασης αυτηή ς. Οικονομικοή ς φορεήας που εήχει αποκλειστειή,  με τελεσιήδικη
αποή φαση,  αποή  τη  συμμετοχηή  σε  διαδικασιήες  συή ναψης  συή μβασης  ηή  αναή θεσης  παραχωή ρησης  δεν
μπορειή  να καή νει χρηή ση της ανωτεήρω δυνατοή τητας καταή  την περιήοδο του αποκλεισμουή  που οριήζεται
στην εν λοήγω αποή φαση στο κραή τος - μεήλος στο οποιήο ισχυή ει η αποή φαση.

22.Α.8. Η αποή φαση για την διαπιήστωση της επαή ρκειας ηή  μη των επανορθωτικωή ν μεήτρων καταή  την
προηγουή μενη παραή γραφο εκδιήδεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοή ς φορεήας που του εήχει επιβληθειή, με την κοινηή  υπουργικηή  αποή φαση του αή ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινηή  του  αποκλεισμουή  αποκλειήεται  αυτοδιήκαια  και  αποή  την  παρουή σα
διαδικασιήα συή ναψης δημοή σιας συή μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 53

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραή  την καταλληλοή τητα για την αή σκηση της επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας, απαιτειήται  οι
οικονομικοιή  φορειής  να ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  στο σχετικοή  επαγγελματικοή  μητρωή ο που τηρειήται  στο
κραή τος  εγκαταή στασηή ς  τους.  Ειδικαή  οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα
απαιτειήται  να  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  στο  Μητρωή ο  Εργοληπτικωή ν  Επιχειρηή σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηή  στα
Νομαρχιακαή  Μητρωή α στην κατηγοριήα/-ιες εήργου του αή ρθρου 21 της παρουή σας54.  Οι προσφεήροντες
που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  σε  κραή τος  μεήλος  της  Ευρωπαιϋκηή ς  Ένωσης  απαιτειήται  να  ειήναι
εγγεγραμμεήνοι στα Μητρωή α του παραρτηή ματος ΧΙ του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια55 

Ειδικαή  οι εργοληπτικεής επιχειρηή σεις που ειήναι εγγεγραμμεήνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεήπει να υπερβαιή -
νουν τα ανωή τατα επιτρεπταή  οή ρια ανεκτεήλεστου υπολοιήπου εργολαβικωή ν συμβαή σεων, συή μφωνα με τα
ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οή πως ισχυή ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα56 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης57

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

Όσον αφοραή  τα κριτηή ρια της οικονομικηή ς και χρηματοοικονομικηή ς επαή ρκειας και τα κριτηή ρια σχετικαή
με την τεχνικηή  και επαγγελματικηή  ικανοή τητα, εήνας οικονομικοή ς φορεήας μπορειή,  να στηριήζεται στις
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ικανοή τητες αή λλων φορεήων, ασχεήτως της νομικηή ς φυή σης των δεσμωή ν του με αυτουή ς.

Η αναθεήτουσα αρχηή  ελεήγχει, συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 23 της παρουή σας, εαή ν οι φορειής,
στις ικανοή τητες των οποιήων προτιήθεται να στηριχθειή ο προσφεήρων, πληρουή ν τα σχετικαή  κριτηή ρια επι-
λογηή ς  και εαή ν συντρεήχουν λοήγοι αποκλεισμουή  καταή  τα οριζοή μενα στην παρουή σα διακηή ρυξη.  Όσον
αφοραή  τα κριτηή ρια που σχετιήζονται με τους τιήτλους σπουδωή ν και τα επαγγελματικαή  προσοή ντα που
οριήζονται  στην  περιήπτωση  στ  του  Μεήρους  ΙΙ  του  Παραρτηή ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηή ματος  Α  ν.
4412/2016 ηή  με την σχετικηή  επαγγελματικηή  εμπειριήα, οι οικονομικοιή  φορειής, μπορουή ν να βασιήζονται
στις ικανοή τητες αή λλων φορεήων μοή νο εαή ν οι τελευταιήοι θα εκτελεήσουν τις εργασιήες ηή  τις υπηρεσιήες για
τις οποιήες απαιτουή νται οι συγκεκριμεήνες ικανοή τητες.

Όταν ο οικονομικοή ς φορεήας στηριήζεται στις ικανοή τητες αή λλων φορεήων οή σον αφοραή  τα κριτηή ρια που
σχετιήζονται με την οικονομικηή  και χρηματοοικονομικηή  επαή ρκεια, ο οικονομικοή ς φορεήας και αυτοιή  οι
φορειής ειήναι αποή  κοινουή  υπευή θυνοι58  για την εκτεήλεση της συή μβασης.

Στην περιήπτωση εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων, η εήνωση μπορειή  να στηριήζεται στις ικανοή τητες των
συμμετεχοή ντων  στην  εήνωση  ηή  αή λλων  φορεήων  (για  τα  κριτηή ρια  της  οικονομικηή ς  και
χρηματοοικονομικηή ς  επαή ρκειας  και  τα  κριτηή ρια  σχετικαή  με  την  τεχνικηή  και  επαγγελματικηή
ικανοή τητα).

Η  εκτεήλεση  των  εργασιωή ν59 γιήνεται  υποχρεωτικαή  αποή  τον  προσφεήροντα ηή ,  αν  η  προσφοραή
υποβαή λλεται αποή  εήνωση οικονομικωή ν φορεήων, αποή  εήναν αποή  τους συμμετεήχοντες στην εήνωση αυτηή .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής60

23.1 Καταή  την υποβοληή  προσφορωή ν οι οικονομικοιή  φορειής υποβαή λλουν το  Τυποποιημεήνο Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ) του αή ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιήο αποτελειή ενημερωμεήνη
υπευή θυνη δηή λωση, με τις συνεήπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταή σταση των πιστοποιητικωή ν που εκδιήδουν δημοή σιες αρχεής ηή  τριήτα μεήρη, επιβεβαιωή νοντας οή τι
ο εν λοήγω οικονομικοή ς φορεήας πληροιή τις ακοή λουθες προυϋ ποθεήσεις:
α)  δεν  βριήσκεται  σε  μιήα  αποή  τις  κατασταή σεις  του  αή ρθρου  22  Α  της  παρουή σας,
β) πληροιή τα σχετικαή  κριτηή ρια επιλογηή ς τα οποιήα εήχουν καθοριστειή, συή μφωνα με το αή ρθρο 22 Β-Ε της
παρουή σας.

Σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας,  μπορειή  να  ζητηθειή  αποή  τους
προσφεήροντες να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή  της εποή μενης παραγραή φου, οή ταν αυτοή
απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

Καταή  την υποβοληή  του ΤΕΥΔ, ειήναι δυνατηή , με μοή νη την υπογραφηή  του καταή  περιήπτωση εκπροσωή που
του οικονομικουή  φορεήα, η προκαταρκτικηή  αποή δειξη των λοήγων αποκλεισμουή  που αναφεήρονται στο
αή ρθρο 22.Α.1 της παρουή σας, για το συή νολο των φυσικωή ν προσωή πων που ειήναι μεήλη του διοικητικουή ,
διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή  οργαή νου  του  ηή  εήχουν  εξουσιήα  εκπροσωή πησης,  ληή ψης  αποφαή σεων  ηή
ελεήγχου σε αυτοή ν 61.

Ως  εκπροή σωπος  του  οικονομικουή  φορεήα,  για  την  εφαρμογηή  του  παροή ντος,  νοειήται  ο  νοή μιμος
εκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή  το ισχυή ον καταστατικοή  ηή  το πρακτικοή  εκπροσωή πησηή ς του
καταή  το  χροή νο  υποβοληή ς  της  προσφοραή ς  ηή  το  αρμοδιήως  εξουσιοδοτημεήνο  φυσικοή  προή σωπο  να
εκπροσωπειή  τον  οικονομικοή  φορεήα  για  διαδικασιήες  συή ναψης  συμβαή σεων  ηή  για  τη  συγκεκριμεήνη
διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης62.

Στην περιήπτωση υποβοληή ς προσφοραή ς αποή  εήνωση οικονομικωή ν φορεήων, το Τυποποιημεήνο Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαή λλεται χωρισταή  αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης.
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Στην περιήπτωση που προσφεήρων οικονομικοή ς φορεήας δηλωή νει στο Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης
Δηή λωσης ( ΤΕΥΔ) την προή θεσηή  του για αναή θεση υπεργολαβιήας, υποβαή λλει μαζιή  με το δικοή  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαή βου.

Στην  περιήπτωση  που  προσφεήρων  οικονομικοή ς  φορεήας  στηριήζεται  στις  ικανοή τητες  ενοή ς  ηή
περισσοή τερων φορεήων υποβαή λλει μαζιή με το δικοή  του το δικοή  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καή θε φορεήα στις
ικανοή τητες του οποιήου στηριήζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαιήωμα συμμετοχηή ς και οι οή ροι και προυϋ ποθεήσεις συμμετοχηή ς, οή πως οριήστηκαν στα αή ρθρα 21
και  22  της  παρουή σας,  κριήνονται  καταή  την  υποβοληή  της προσφοραή ς,  καταή  την  υποβοληή  των
δικαιολογητικωή ν, συή μφωνα με το αή ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταή  τη συή ναψη της συή μβασης, συή μφωνα
με το αή ρθρο 4.2 (ε) της παρουή σας

Στην περιήπτωση που προσφεήρων οικονομικοή ς  φορεήας ηή  εήνωση αυτωή ν  στηριήζεται στις ικανοή τητες
αή λλων φορεήων, συή μφωνα με το αή ρθρο 22.ΣΤ της παρουή σας, οι φορειής στην ικανοή τητα των οποιήων
στηριήζεται  ο  προσφεήρων  οικονομικοή ς  φορεήας  ηή  εήνωση  αυτωή ν,  υποχρεουή νται  στην  υποβοληή  των
δικαιολογητικωή ν που αποδεικνυή ουν οή τι δεν συντρεήχουν οι λοήγοι αποκλεισμουή  του αή ρθρου 22 Α της
παρουή σας και οή τι πληρουή ν τα σχετικαή  κριτηή ρια επιλογηή ς καταή  περιήπτωση (αή ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοή ς  φορεήας  υποχρεουή ται  να  αντικαταστηή σει  εήναν  φορεήα  στην  ικανοή τητα  του  οποιήου
στηριήζεται, εφοή σον ο τελευταιήος δεν πληροιή το σχετικοή  κριτηή ριο επιλογηή ς ηή  για τον οποιήο συντρεήχουν
λοήγοι αποκλεισμουή  των παραγραή φων 1, 2, 2α και 463  του αή ρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοιή  φορειής  δεν  υποχρεουή νται  να  υποβαή λλουν  δικαιολογητικαή  ηή  αή λλα  αποδεικτικαή
στοιχειήα, αν και στο μεήτρο που η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει τη δυνατοή τητα να λαμβαή νει τα πιστοποιητικαή
ηή  τις συναφειής πληροφοριήες απευθειήας μεήσω προή σβασης σε εθνικηή  βαή ση δεδομεήνων σε οποιοδηή ποτε
κραή τος - μεήλος της Ένωσης, η οποιήα διατιήθεται δωρεαή ν, οή πως εθνικοή  μητρωή ο συμβαή σεων, εικονικοή
φαή κελο  επιχειήρησης,  ηλεκτρονικοή  συή στημα  αποθηή κευσης  εγγραή φων  ηή  συή στημα  προεπιλογηή ς.  Η
δηή λωση  για  την  προή σβαση  σε  εθνικηή  βαή ση  δεδομεήνων  εμπεριεήχεται  στο  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λουν δικαιολογητικαή , οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή  που
εήχει αναθεήσει τη συή μβαση διαθεήτει ηή δη τα δικαιολογητικαή  αυταή .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινοή ς  αναή δοχος,  κατοή πιν  σχετικηή ς  ηλεκτρονικηή ς  προή σκλησης αποή  την αναθεήτουσα αρχηή ,
υποβαή λλει  τα  ακοή λουθα  δικαιολογητικαή ,  καταή  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  4.2  της
παρουή σας64:

Για  την  αποή δειξη  της  μη  συνδρομηή ς  των  λοήγων  αποκλεισμουή  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινοή ς
αναή δοχος υποβαή λλει  αντιήστοιχα τα παρακαή τω δικαιολογητικαή :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποή σπασμα του ποινικουή  μητρωή ου ηή ,
ελλειήψει αυτουή , ισοδυή ναμου εγγραή φου που εκδιήδεται αποή  αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή  του
κραή τους-μεήλους  ηή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς  ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι  εγκατεστημεήνος  ο  εν  λοήγω
οικονομικοή ς φορεήας, αποή  το οποιήο προκυή πτει οή τι πληρουή νται αυτεής οι προυϋ ποθεήσεις. Η υποχρεήωση
προσκοή μισης  του  ως  αή νω  αποσπαή σματος  αφοραή  και  τα  προή σωπα  των  τελευταιήων   τεσσαή ρων
εδαφιήων  της παραγραή φου Α.1 του αή ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια αρχηή
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του  οικειήου  κραή τους  -  μεήλους  ηή  χωή ρας,  περιή  του  οή τι  εήχουν  εκπληρωθειή  οι  υποχρεωή σεις  του
οικονομικουή  φορεήα,  οή σον  αφοραή  στην  καταβοληή  φοή ρων  (φορολογικηή  ενημεροή τητα)  και  στην
καταβοληή  των  εισφορωή ν  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  (ασφαλιστικηή  ενημεροή τητα)65 συή μφωνα  με  την
ισχυή ουσα νομοθεσιήα του κραή τους εγκαταή στασης ηή  την ελληνικηή  νομοθεσιήα αντιήστοιχα. 

Για  τους  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  ηή  εκτελουή ν  εήργα  στην  Ελλαή δα τα  σχετικαή
δικαιολογητικαή  που υποβαή λλονται ειήναι 

- φορολογικηή  ενημεροή τητα που εκδιήδεται αποή  το Υπουργειήο Οικονομικωή ν (αρμοή δια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικοή  φορεήα και για τις κοινοπραξιήες στις οποιήες συμμετεήχει για τα δημοή σια εήργα που ειήναι
σε  εξεήλιξη66.  Οι αλλοδαποιή  προσφεήροντες θα υποβαή λλουν υπευή θυνη δηή λωση67 περιή  του οή τι δεν
εήχουν υποχρεήωση καταβοληή ς φοή ρων στην Ελλαή δα. Σε περιήπτωση που εήχουν τεήτοια υποχρεήωση
θα υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  της οικειήας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικηή  ενημεροή τητα που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο ασφαλιστικοή  φορεήα68. Η ασφαλιστικηή
ενημεροή τητα καλυή πτει τις ασφαλιστικεής υποχρεωή σεις του προσφεήροντος οικονομικουή  φορεήα α)
ως φυσικοή  ηή  νομικοή  προή σωπο για το προσωπικοή  τους με σχεήση εξαρτημεήνης εργασιήας, β) για
εήργα που  εκτελειή  μοή νος  του  ηή  σε  κοινοπραξιήα  καθωή ς  και  γ)   για  τα στελεήχη  του που  εήχουν
υποχρεήωση  ασφαή λισης  στο  ΕΤΑΑ  –  ΤΣΜΕΔΕ.    Οι  εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα  οικονομικοιή
φορειής  υποβαή λλουν  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς  ενημεροή τητας  (κυή ριας  και  επικουρικηή ς
ασφαή λισης)  για  το  προσωπικοή  τους  με  σχεήση  εξαρτημεήνης  εργασιήας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους
ασφαλισμεήνους  –  μεήλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιποή  προσωπικοή  Δεν  αποτελουή ν  αποή δειξη
ενημεροή τητας  της  προσφεήρουσας  εταιριήας,  αποδεικτικαή  ασφαλιστικηή ς  ενημεροή τητας   των
φυσικωή ν  προσωή πων  που  στελεχωή νουν  το  πτυχιήο  της  εταιριήας  ως  εταιήροι.  Οι  αλλοδαποιή
προσφεήροντες  (φυσικαή  και  νομικαή  προή σωπα),  που  δεν  υποβαή λουν  τα  αή νω  αποδεικτικαή ,
υποβαή λλουν υπευή θυνη δηή λωση περιή  του οή τι δεν απασχολουή ν προσωπικοή , για το οποιήο υπαή ρχει
υποχρεήωση  ασφαή λισης  σε  ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  οργανισμουή ς.  Αν  απασχολουή ν  τεήτοιο
προσωπικοή , πρεήπει να υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοή  αποή  τη Διευή θυνση Προγραμματισμουή
και Συντονισμουή  της Επιθεωή ρησης Εργασιακωή ν Σχεήσεων, αποή  το οποιήο να προκυή πτουν οι πραή ξεις
επιβοληή ς προστιήμου που εήχουν εκδοθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα σε χρονικοή  διαή στημα δυή ο
(2) ετωή ν πριν αποή  την ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2269: πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια
δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή  του οικειήου κραή τους - μεήλους ηή  χωή ρας. Για τους οικονομικουή ς φορειής που
ειήναι εγκαταστημεήνοι ηή  εκτελουή ν εήργα στην Ελλαή δα το πιστοποιητικοή  οή τι δεν τελουή ν υποή  πτωή χευση, ,
πτωχευτικοή  συμβιβασμοή , αναγκαστικηή  διαχειήριση,  δεν  εήχουν  υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  εξυγιήανσης
εκδιήδεται αποή  το αρμοή διο πρωτοδικειήο της εήδρας του οικονομικουή  φορεήα. Το πιστοποιητικοή   οή τι το
νομικοή  προή σωπο  δεν  εήχει  τεθειή  υποή  εκκαθαή ριση  με  δικαστικηή  αποή φαση  εκδιήδεται  αποή  το  οικειήο
Πρωτοδικειήο  της  εήδρας  του  οικονομικουή  φορεήα,  το  δε  πιστοποιητικοή  οή τι  δεν  εήχει  τεθειή  υποή
εκκαθαή ριση με αποή φαση των εταιήρων εκδιήδεται αποή  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις,
ως καή θε φοραή  ισχυή ουν. Ειδικαή  η μη αναστοληή  των επιχειρηματικωή ν δραστηριοτηή των του οικονομικουή
φορεήα,  για  τους  εγκατεστημεήνους  στην  Ελλαή δα  οικονομικουή ς  φορειής,  αποδεικνυή εται  μεήσω  της
ηλεκτρονικηή ς πλατφοή ρμας της Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Εσοή δων70. 

(δ) Αν το κραή τος-μεήλος ηή  χωή ρα δεν εκδιήδει τα υποή  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαή  ηή  οή που
τα πιστοποιητικαή  αυταή  δεν καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις υποή   1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α.,
το εήγγραφο ηή  το πιστοποιητικοή  μπορειή να αντικαθιήσταται αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή , στα κραή τη - μεήλη
ηή  στις χωή ρες οή που δεν προβλεήπεται εήνορκη βεβαιήωση, αποή  υπευή θυνη δηή λωση του ενδιαφερομεήνου
ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς, συμβολαιογραή φου ηή  αρμοή διου επαγγελματικουή  ηή
εμπορικουή  οργανισμουή  του  κραή τους  μεήλους  ηή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς  ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι
εγκατεστημεήνος ο οικονομικοή ς φορεήας. 
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Στην περιήπτωση αυτηή  οι αρμοή διες δημοή σιες αρχεής παρεήχουν επιήσημη δηή λωση στην οποιήα αναφεήρεται
οή τι δεν εκδιήδονται τα πιστοποιητικαή  της παρουή σας παραγραή φου ηή  οή τι τα πιστοποιητικαή  αυταή  δεν
καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις που αναφεήρονται στα υποή  1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α της
παρουή σας.

Αν διαπιστωθειή με οποιονδηή ποτε τροή πο οή τι, στην εν λοήγω χωή ρα εκδιήδονται τα υποή ψη πιστοποιητικαή ,
η προσφοραή  του διαγωνιζοή μενου απορριήπτεται. 

(ε)  Για  τις  λοιπεής  περιπτωή σεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2271,  υποβαή λλεται  υπευή θυνη
δηή λωση του προσφεήροντος οή τι δεν συντρεήχουν στο προή σωποή  του οι οριζοή μενοι λοήγοι αποκλεισμουή 72. 

Ειδικαή  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2273,  για  τις  εργοληπτικεής
επιχειρηή σεις που ειήναι εγγεγραμμεήνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαή λλονται πιστοποιητικαή  χορηγουή μενα αποή  τα
αρμοή δια  επιμελητηή ρια  και  φορειής  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποή  τα  οποιήα  αποδεικνυή εται  οή τι  τα
προή σωπα με βεβαιήωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωή νουν την εργοληπτικηή  επιχειήρηση, δεν εήχουν διαπραή ξει
σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  74  

Για την αποή δειξη της μη συνδρομηή ς  του λοήγου αποκλεισμουή  της παραγραή φου Α.5 του αή ρθρου 22
υποβαή λλονται, εφοή σον ο προσωρινοή ς αναή δοχος ειήναι ανωή νυμη εταιριήα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουή νται της υποχρεήωσης αυτηή ς  οι  εταιρειήες
που ειήναι εισηγμεήνες στο Χρηματιστηή ριο της χωή ρας εγκαταή στασηή ς τους και υποβαή λλουν περιή τουή του
υπευή θυνη δηή λωση του νοή μιμου εκπροσωή που τους]. 

-  Πιστοποιητικοή  αρμοή διας αρχηή ς του κραή τους της εήδρας, αποή  το οποιήο να προκυή πτει οή τι οι μετοχεής
ειήναι ονομαστικεής

- Αναλυτικηή  καταή σταση με τα στοιχειήα των μετοήχων της εταιρειήας και τον αριθμοή  των μετοχωή ν καή θε
μετοήχου  (μετοχολοήγιο),  οή πως  τα  στοιχειήα  αυταή  ειήναι  καταχωρημεήνα  στο  βιβλιήο  μετοήχων  της
εταιρειήας, το πολυή  τριαή ντα εργαή σιμες ημεήρες πριν αποή  την ημεήρα υποβοληή ς της προσφοραή ς. 

Ειδικοή τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιήζουν  μοή νο  την  αναλυτικηή
καταή σταση με τα στοιχειήα των μετοήχων της εταιρειήας και τον αριθμοή  των μετοχωή ν καή θε μετοήχου
(μετοχολοήγιο), οή πως τα στοιχειήα αυταή  ειήναι καταχωρημεήνα στο βιβλιήο μετοήχων της εταιρειήας, το πολυή
τριαή ντα εργαή σιμες ημεήρες πριν αποή  την ημεήρα υποβοληή ς της προσφοραή ς καθωή ς η απαιήτηση για την
υποβοληή  του  πιστοποιητικουή  αποή  το  οποιήο  να  προκυή πτει  οή τι  οι  μετοχεής  ειήναι  ονομαστικεής,
καλυή πτεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 23.9 της παρουή σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοή σον εήχουν καταή  το διήκαιο της εήδρας τους ονομαστικεής
μετοχεής, προσκομιήζουν : 

αα)  Πιστοποιητικοή  αρμοή διας αρχηή ς του κραή τους της εήδρας,  αποή  το οποιήο να προκυή πτει οή τι οι
μετοχεής ειήναι ονομαστικεής. 

ββ) Αναλυτικηή  καταή σταση μετοήχων, με αριθμοή  των μετοχωή ν του καή θε μετοήχου, οή πως τα στοιχειήα
αυταή  ειήναι καταχωρημεήνα στο βιβλιήο μετοήχων της εταιρειήας με ημερομηνιήα το πολυή  30 εργαή σιμες
ημεήρες πριν την υποβοληή  της προσφοραή ς. 

γγ)  Καή θε  αή λλο  στοιχειήο  αποή  το  οποιήο  να  προκυή πτει  η  ονομαστικοποιήηση  μεήχρι  φυσικουή
προσωή που των μετοχωή ν, που εήχει συντελεστειή τις τελευταιήες 30 (τριαή ντα) εργαή σιμες ημεήρες πριν την
υποβοληή  της προσφοραή ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εήχουν καταή  το διήκαιο της χωή ρας στην οποιήα εήχουν την εήδρα
τους ονομαστικεής μετοχεής, υποβαή λλουν : 
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αα) Βεβαιήωση περιή μη υποχρεήωσης ονομαστικοποιήησης των μετοχωή ν αποή  αρμοή δια αρχηή , εφοή σον
υπαή ρχει σχετικηή  προή βλεψη, διαφορετικαή  προσκομιήζεται υπευή θυνη δηή λωση του διαγωνιζοή μενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμεήνη καταή σταση μετοήχων που κατεήχουν τουλαή χιστον 1% των μετοχωή ν. 

γγ)  Αν δεν τηρειήται  τεήτοια  καταή σταση,  προσκομιήζεται  σχετικηή  καταή σταση μετοήχων (με  1%),
συή μφωνα με την τελευταιήα Γενικηή  Συνεήλευση, αν οι μεήτοχοι αυτοιή ειήναι γνωστοιή στην εταιρειήα. 

δδ) Αν δεν προσκομισθειή καταή σταση καταή  τα ανωτεήρω, η εταιρειήα αιτιολογειή τους λοήγους που οι
μεήτοχοι αυτοιή  δεν της ειήναι γνωστοιή. Η  αναθεήτουσα αρχηή  δεν υπεισεήρχεται στην κριήση της ως αή νω
αιτιολογιήας.  Δυή ναται ωστοή σο να αποδειήξει τη δυνατοή τητα υποβοληή ς της καταή στασης μετοήχων και
μοή νο στην περιήπτωση αυτηή  η εταιρειήα αποκλειήεται αποή  την παρουή σα διαδικασιήα.

Περαιτεήρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαή λλεται η υπευή θυνη δηή λωση της κοινηή ς αποή φασης
των  Υπουργωή ν  Αναή πτυξης  και  Επικρατειήας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Για  την  περιήπτωση  του  αή ρθρου  22.Α.9.  της  παρουή σας  προή σκλησης,  υπευή θυνη  δηή λωση  του
προσφεήροντος οή τι δεν εήχει εκδοθειή  σε βαή ρος του αποή φαση αποκλεισμουή , συή μφωνα με το αή ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφοραή  την  καταλληλοή τητα  για  την  αή σκηση  της  επαγγελματικηή ς  δραστηριοή τητας,  οι
προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα υποβαή λλουν βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Μ.Ε.ΕΠ 75

στις κατηγοριήες 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .  

(β)  Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι   σε  λοιπαή  κραή τη  μεήλη  της  Ευρωπαιϋκηή ς  Ένωσης
προσκομιήζουν  τις  δηλωή σεις  και  πιστοποιητικαή  που  περιγραή φονται  στο  Παραή ρτημα  XI  του
Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι σε κραή τος μεήλος του Ευρωπαιϋκουή  Οικονομικουή  Χωή ρου
(Ε.Ο.Χ) ηή  σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή  που η υποή  αναή θεση
δημοή σια  συή μβαση καλυή πτεται  αποή  τα Παραρτηή ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεής  σημειωή σεις  του
σχετικουή  με  την  Ένωση  Προσαρτηή ματος  I  της  ως  αή νω  Συμφωνιήας,  ηή  σε  τριήτες  χωή ρες  που  δεν
εμπιήπτουν στην προηγουή μενη  περιήπτωση και εήχουν συναή ψει διμερειής ηή  πολυμερειής συμφωνιήες με την
Ένωση  σε  θεήματα  διαδικασιωή ν  αναή θεσης  δημοσιήων  συμβαή σεων,   προσκομιήζουν  πιστοποιητικοή
αντιήστοιχου  επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  μητρωή ου.  Στην  περιήπτωση  που  χωή ρα  δεν  τηρειή  τεήτοιο
μητρωή ο,  το εήγγραφο ηή  το πιστοποιητικοή  μπορειή  να αντικαθιήσταται  αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή ,  στα
κραή τη  -  μεήλη  ηή  στις  χωή ρες  οή που  δεν  προβλεήπεται  εήνορκη  βεβαιήωση,  αποή  υπευή θυνη  δηή λωση  του
ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς,  συμβολαιογραή φου ηή  αρμοή διου
επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  οργανισμουή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς  ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι
εγκατεστημεήνος  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  οή τι  δεν  τηρειήται  τεήτοιο  μητρωή ο  και  οή τι  ασκειή  τη
δραστηριοή τητα του αή ρθρου 21 της παρουή σας.

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

Η οικονομικηή  και χρηματοοικονομικη επαή ρκεια των οικονομικωή ν φορεήων αποδεικνυή εται: 

(α) για τις εγγεγραμμεήνες εργοληπτικεής επιχειρηή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
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 ειήτε αποή  τη βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή  τεκμηή ριο των πληροφοριωή ν
που περιεήχει 

 ειήτε, στην περιήπτωση που οι απαιτηή σεις του αή ρθρου 22.Γ δεν καλυή πτονται  αποή  τη βεβαιήωση
εγγραφηή ς, με την υποβοληή  ενοή ς ηή  περισσοή τερων αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα που προβλεήπονται
στο  Μεήρος  Ι  του  Παραρτηή ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαή  μεήσα  για  τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς)  του
Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016. 76

Σε καή θε περιήπτωση,  η βεβαιήωση εγγραφηή ς μπορειή να υποβαή λλεται για την αποή δειξη μοή νο ορισμεήνων
απαιτηή σεων οικονομικηή ς και χρηματοοικονομικηή ς επαή ρκειας του αή ρθρου 22.Γ, ενωή  για την αποή δειξη
των λοιπωή ν απαιτηή σεων μπορουή ν να προσκομιήζονται  εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα
που προβλεήπονται στο Μεήρος Ι του Παραρτηή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναή λογα με την τιθεήμενη
στο αή ρθρο 22.Γ απαιήτηση.

Ειδικαή ,  για  την  αποή δειξη  της  απαιήτησης  της  μη  υπεήρβασης  των ανωή τατων  επιτρεπτωή ν  οριήων
ανεκτεήλεστου υπολοιήπου εργολαβικωή ν συμβαή σεων:

 με την υποβοληή  ενημεροή τητας πτυχιήου εν ισχυή ει ηή
 με την υποβοληή  υπευή θυνης δηή λωσης του προσωρινουή  αναδοήχου, συνοδευοή μενης αποή

πιήνακα  οή λων  των  υποή  εκτεήλεση  εήργων  (ειήτε  ως  μεμονομεήνος  αναή δοχος  εήιτε  στο
πλαιήσιο κοινοπραξιήας ηή  υπεργολαβιήας) και αναφοραή  για το ανεκτεήλεστο υποή λοιπο
αναή  εήργο και το συνολικοή  ανεκτεήλεστο,  για τις εργοληπτικεής  επιχειρηή σεις  που δεν
διαθεήτουν ενημεήροτητα πτυχιήου καταή  τις κειήμενες διαταή ξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποιή  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε επίσημους  καταλόγους ηή
διαθεήτουν πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης που συμμορφωή νονται  με  τα ευρωπαιϋκαή
προή τυπα  πιστοποιήησης,  καταή  την  εήννοια  του  Παραρτηή ματος  VII  του  Προσαρτηή ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουή ν να προσκομιήζουν στις αναθεήτουσες αρχεής πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς, εκδιδοή μενο
αποή  την αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης,
καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο 9 του παροή ντος αή ρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποιή  οικονομικοιή  φορειής  που  δεν  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επιήσημους  καταλοήγους  ηή
διαθεήτουν  πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  καταή  τα  ανωτεήρω,  υποβαή λλουν  ως
δικαιολογητικαή  εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα που προβλεήπονται στο Μεήρος Ι  του
Παραρτηή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνικηή  και επαγγελματικηή  ικανοή τητα των οικονομικωή ν φορεήων αποδεικνυή εται: 

(α) για τις εγγεγραμμεήνες εργοληπτικεής επιχειρηή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 ειήτε αποή  τη βεβαιήωση εγγραφηή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή  τεκμηή ριο των πληροφοριωή ν
που περιεήχει 

 ειήτε, στην περιήπτωση που οι απαιτηή σεις του αή ρθρου 22.Δ δεν καλυή πτονται  αποή  τη
βεβαιήωση εγγραφηή ς, με την υποβοληή  ενοή ς ηή  περισσοή τερων αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα
που προβλεήπονται  στο  Μεήρος  ΙΙ  του  Παραρτηή ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαή  μεήσα  για  τα
κριτηή ρια επιλογηή ς) του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016  77 αναή λογα με την τιθεήμενη
στο αή ρθρο 22.Δ απαιήτηση.
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Σε καή θε περιήπτωση,  η βεβαιήωση εγγραφηή ς μπορειή να υποβαή λλεται για την αποή δειξη μοή νο ορισμεήνων
απαιτηή σεων τεχνικηή ς και επαγγελματικηή ς ικανοή τητας του αή ρθρου 22.Δ, ενωή  για την αποή δειξη των
λοιπωή ν απαιτηή σεων μπορουή ν να προσκομιήζονται  εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα  που
προβλεήπονται στο Μεήρος ΙΙ του Παραρτηή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποιή  οικονομικοιή  φορειής  που ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηή
διαθεήτουν  πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα
ευρωπαιϋκαή  προή τυπα πιστοποιήησης, καταή  την εήννοια του Παραρτηή ματος VII του Προσαρτηή ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή
εγγραφηή ς εκδιδοή μενο αποή  την αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο
οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο 9
του παροή ντος αή ρθρου .

(γ)  Οι αλλοδαποιή  οικονομικοιή  φορειής  που δεν ειήναι εγγεγραμμεήνοι  σε επιήσημους καταλοή γους ηή
διαθεήτουν  πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  καταή  τα  ανωτεήρω,  υποβαή λλουν ως
δικαιολογητικαή  εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα αποδεικτικαή  μεήσα που προβλεήπονται στο Μεήρος ΙΙ του
Παραρτηή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε78

Δεν απαιτουή νται.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιήπτωση  νομικουή  προσωή που,  υποβαή λλονται  ηλεκτρονικαή ,  στον  φαή κελο  “Δικαιολογητικαή
Προσωρινουή  Αναδοήχου,  τα νομιμοποιητικαή  εήγγραφα αποή  τα οποιήα προκυή πτει η εξουσιήα υπογραφηή ς
του νομιήμου εκπροσωή που.

Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συή στασης,
2. Αντιήγραφο του ισχυή οντος καταστατικουή  με το ΦΕΚ στο οποιήο εήχουν δημοσιευτειή  οή λες οι
μεήχρι  σηή μερα  τροποποιηή σεις  αυτουή  ηή  επικυρωμεήνο  αντιήγραφο  κωδικοποιημεήνου
καταστατικουή  (εφοή σον υπαή ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιήο εήχει δημοσιευτειή το πρακτικοή  ΔΣ εκπροσωή πησης του νομικουή  προσωή που,
4. Πρακτικοή  Δ.Σ περιή  εήγκρισης συμμετοχηή ς στο διαγωνισμοή , στο οποιήο μπορειή να περιεήχεται
και  εξουσιοδοή τηση  (εφοή σον  αυτοή  προβλεήπεται  αποή  το  καταστατικοή  του  υποψηφιήου
αναδοήχου) για υπογραφηή  και υποβοληή  προσφοραή ς σε περιήπτωση που δεν υπογραή φει ο ιήδιος
ο νοή μιμος εκπροή σωπος του φορεήα την προσφοραή  και τα λοιπαή  απαιτουή μενα εήγγραφα του
διαγωνισμουή  και οριήζεται συγκεκριμεήνο αή τομο, 
5.  Πιστοποιητικοή  αρμοή διας  δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς  περιή  τροποποιηή σεων  του
καταστατικουή  / μη λυή σης της εταιρειήας, το οποιήο πρεήπει να εήχει εκδοθειή  το πολυή  τρειής (3)
μηή νες πριν αποή  την ημερομηνιήα υποβοληή ς προσφορωή ν.

Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιήγραφο του καταστατικουή , με οή λα τα μεήχρι σηή μερα τροποποιητικαή , ηή  φωτοαντιήγραφο
επικυρωμεήνου, αποή  δικηγοή ρο, κωδικοποιημεήνου καταστατικουή , εφοή σον υπαή ρχει.
2.  Πιστοποιητικαή  αρμοή διας δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς  περιή  των τροποποιηή σεων του
καταστατικουή .
Σε  περιήπτωση  εγκαταή στασης  τους  στην  αλλοδαπηή ,  τα  δικαιολογητικαή  συή στασηή ς  τους
εκδιήδονται με βαή ση την ισχυή ουσα νομοθεσιήα της χωή ρας που ειήναι εγκατεστημεήνα, αποή  την
οποιήα και εκδιήδεται το σχετικοή  πιστοποιητικοή .
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επιήσημους  καταλοή γους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιήηση αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης που συμμορφωή νονται με τα ευρωπαιϋκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης, καταή  την εήννοια του Παραρτηή ματος VII του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουή ν να  υποβαή λλουν στις αναθεήτουσες αρχεής πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς εκδιδοή μενο αποή  την
αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης.
Στα πιστοποιητικαή  αυταή  αναφεήρονται τα δικαιολογητικαή  βαή σει των οποιήων εήγινε η εγγραφηή  των
εν λοή γω οικονομικωή ν φορεήων στον επιήσημο καταή λογο ηή  η πιστοποιήηση και η καταή ταξη στον εν
λοή γω καταή λογο.
Η πιστοποιουή μενη εγγραφηή  στους επιήσημους καταλοή γους αποή  τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή  το
πιστοποιητικοή ,  που  εκδιήδεται  αποή  τον  οργανισμοή  πιστοποιήησης,  συνισταή  τεκμηή ριο
καταλληλοή τητας οή σον αφοραή  τις απαιτηή σεις ποιοτικηή ς επιλογηή ς, τις οποιήες καλυή πτει ο επιήσημος
καταή λογος ηή  το πιστοποιητικοή .
Οι οικονομικοιή  φορειής  που ειήναι εγγεγραμμεήνοι  σε επιήσημους καταλοή γους απαλλαή σσονται αποή
την υποχρεήωση υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν που αναφεήρονται στο πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοή σον  υποβαή λλουν
«Ενημεροή τητα  Πτυχιήου» εν  ισχυή ,  απαλλαή σσονται  αποή  την  υποχρεήωση  υποβοληή ς  των
δικαιολογητικωή ν 79:
-  αποή σπασμα  ποινικουή  μητρωή ου  του  αή ρθρου  23.3.(α)  της  παρουή σας  για  τον  Προή εδρο  και
Διευθυή νοντα Συή μβουλο εργοληπτικηή ς επιχειήρησης.  Για τα λοιπαή  μεήλη του Δ.Σ της εταιρειήας, θα
πρεήπει να υποβληθειή  αυτοτελωή ς αποή σπασμα ποινικουή  μητρωή ου, καθοή σον τα προή σωπα αυταή  δεν
καλυή πτονται αποή  την Ενημεροή τητα Πτυχιήου. 
- φορολογικηή  και ασφαλιστικηή  ενημεροή τητα του αή ρθρου 23.3.(β) της παρουή σας. 80

- τα πιστοποιητικαή  αποή  το αρμοή διο Πρωτοδικειήο και το ΓΕΜΗ του αή ρθρου 23.3.(γ) της παρουή σας
υποή  την προυϋ ποή θεση οή μως οή τι καλυή πτονται πληή ρως (οή λες οι προβλεποή μενες περιπτωή σεις) αποή
την Ενημεροή τητα Πτυχιήου.
- το πιστοποιητικοή  αποή  το αρμοή διο επιμελητηή ριο οή σον αφοραή  το λοή γο αποκλεισμουή  του αή ρθρου
22. Α.4. (θ).81

-  το  πιστοποιητικοή  της  αρμοή διας  αρχηή ς  για  την  ονομαστικοποιήηση  των  μετοχωή ν  του  αή ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικαή  εήγγραφα νομιμοποιήησης  της εργοληπτικηή ς επιχειήρησης.

Σε περιήπτωση που καή ποιο αποή  τα ανωτεήρω δικαιολογητικαή  εήχει ληή ξει, προσκομιήζεται το σχετικοή
δικαιολογητικοή  εν ισχυή . Εφοή σον στην Ενημεροή τητα Πτυχιήου δεν αναφεήρεται ρηταή  οή τι τα στελεήχη
του πτυχιήου του προσφεήροντα ειήναι ασφαλιστικωή ς ενηή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεήρων
προσκομιήζει  επιπλεήον  της  Ενημεροή τητας  Πτυχιήου,  ασφαλιστικηή  ενημεροή τητα  για  τα  στελεήχη
αυταή . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περιήπτωση που οικονομικοή ς φορεήας επιθυμειή  να στηριχθειή  στις ικανοή τητες αή λλων φορεήων,
η  αποή δειξη  οή τι  θα  εήχει  στη  διαή θεσηή  του  τους  αναγκαιήους  ποή ρους,  γιήνεται  με  την  υποβοληή
σχετικουή  συμφωνητικουή  των φορεήων αυτωή ν για τον σκοποή  αυτοή .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η προσφοραή  των διαγωνιζομεήνων περιλαμβαή νει τους ακοή λουθους υποφακεήλους:
(α)  υποφαή κελο με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»
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 (β)  υποφαή κελο με την εήνδειξη «Οικονομικηή  Προσφοραή »
συή μφωνα με τα κατωτεήρω:

24.2 Ο υποφαή κελος «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» πρεήπει, επιή  ποινηή  αποκλεισμουή , να περιεήχει 82

τα ακοή λουθα:
 - α) το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυή ηση συμμετοχηή ς, του αή ρθρου 15 της παρουή σας.

24.3 Ο υποφαή κελος «Οικονομικηή  Προσφοραή » περιεήχει το υπογεγραμμεήνο εήντυπο προφοραή ς,.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφεήρων οικονομικοή ς φορεήας αναφεήρει στην προσφοραή  του το τμηή μα της συή μβασης που
προτιήθεται να αναθεήσει υποή  μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους,  καθωή ς και τους υπεργολαή βους που
προτειήνει.

25.2. Η τηή ρηση των υποχρεωή σεων της παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποή  υπεργολαή βους δεν
αιήρει την ευθυή νη του κυριήου αναδοήχου.

25.3 …………………….  83

25. Η αναθεήτουσα αρχηή :
α)  επαληθευή ει υποχρεωτικαή  τη συνδρομηή  των λοήγων αποκλεισμουή  του αή ρθρου 22 Α της παρουή σας
για τους υπεργολαή βους και οή τι διαθεήτουν τα αντιήστοιχα προσοή ντα για την εκτεήλεση του εήργου που
αναλαμβαή νουν συή μφωνα με το αή ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης
Δηή λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειή  υποχρεωτικαή  αποή  τον οικονομικοή  φορεήα να αντικαταστηή σει εήναν υπεργολαή βο, οή ταν αποή
την ως αή νω επαληή θευση προκυή πτει οή τι συντρεήχουν λοήγοι αποκλεισμουή  του και οή τι δεν καλυή πτει τα
αντιήστοιχα προσοή ντα για την εκτεήλεση του εήργου που αναλαμβαή νει συή μφωνα με το αή ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εήγκριση  κατασκευηή ς  του  δημοπρατουή μενου  εήργου,  αποφασιήστηκε  με  την  αριθμ.
392/2016  (ΑΔΑ  7Τ1Β7Λ7-Η07)  Αποή φαση  του  Περιφερειακουή  Συμβουλιήου  Αττικηή ς,.
Αποή φαση.

26.2  Ο  Κυή ριος  του  Έργου  μπορειή  να  εγκαταστηή σει  για  το  εήργο  αυτοή  Τεχνικοή  Συή μβουλ ο. Ο
Αναή δοχος  του  εήργου,  εήχει  την  υποχρεήωση  να  διευκολυή νει  τις  δραστηριοή τητες  του  Τεχνικουή
Συμβουή λου, που πηγαή ζουν αποή  τη συμβατικηή  σχεήση της Υπηρεσιήας με αυτοή ν.

 
MΑΝΔΡΑ 03/04/2018
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμοή   228/02 -04-2018 (ΑΔΑ: 7Ν18ΩΛΑ-Ω6Κ) αποή φαση της Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς 
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1 Συμπληρωή νονται τα στοιχειήα της αναθεήτουσας αρχηή ς.  Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτοντες φορειής
δυή νανται  να  χρησιμοποιουή ν  το  παροή ν  τευή χος  προή σκλησης  για  τις  συμβαή σεις  που  αναθεήτουν
συή μφωνα με τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016.

2 Αναγραή φεται ο κωδικοή ς ταυτοποιήησης της διατιθεήμενης πιήστωσης (π.χ. κωδικοή ς εναή ριθμου εήργου
στο  ΠΔΕ  ηή  κωδικοή ς  πιήστωσης  του  τακτικουή  προυϋ πολογισμουή  του  φορεήα  υλοποιήησης).  Σε
περιήπτωση συγχρηματοδοτουή μενων εήργων αποή  ποή ρους της Ευρωπαιϋκηή ς  Ένωσης,  αναγραή φεται
και ο τιήτλος του Επιχειρησιακουή  Προγραή μματος του ΕΣΠΑ ηή  αή λλου συγχρηματοδοτουή μενου αποή
ποή ρους ΕΕ προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνο το δημοπρατουή μενο εήργο.

3  Συμπληρωή νεται αποή  την Αναθεήτουσα Αρχηή  με σαφηή νεια συγκεκριμεήνη ημερομηνιήα ( “εγκαιήρως,
ηή τοι ως την... ), προς αποφυγηή  οιασδηή ποτε συή γχυσης και αμφιβολιήας.

4   Συμπληρωή νεται η τεήταρτη ημεήρα πριν αποή  τη ληή ξη της προθεσμιήας του αή ρθρου 14 της 
παρουή σας.Σε περιήπτωση που η ημεήρα αυτηή  ειήναι αργιήα, τιήθεται η προηγουή μενη αυτηή ς εργαή σιμη 
ημεήρα. Πρβλ και αή ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

5  Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
6   Σε περιήπτωση εφαρμογηή ς της διαδικασιήας του αή ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευή θερη συμπληή ρωση τιμολογιήου”, οι αναθεήτουσες αρχεής περιλαμβαή νουν στην εν 
λοήγω περιήπτωση  (στ) αναφοραή  για την υποβοληή  του σχετικουή  τιμολογιήου.

7  Επισημαιήνεται  οή τι  αν  η  αναθεήτουσα  αρχηή  θεωρηή σει  οή τι  προσφορεής  φαιήνονται  ασυνηή θιστα
χαμηλεής,  απαιτειή  αποή  τους  οικονομικουή ς  φορειής  να  εξηγηή σουν  την  τιμηή  ηή  το  κοή στος  που
προτειήνουν  στην  προσφοραή  τους,  εντοή ς  αποκλειστικηή ς  προθεσμιήας,  καταή  ανωή τατο  οή ριο  δεήκα
ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της σχετικηή ς προή σκλησης. Στην περιήπτωση αυτηή  εφαρμοή ζονται τα
αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

8  Η εν λοήγω προθεσμιήα καθοριήζεται στα εήγγραφα της συή μβασης και δεν μπορειή να ειήναι μικροή τερη
των δεήκα (10) ουή τε μεγαλυή τερη των ειήκοσι (20) ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της προή σκλησης
υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν του προσωρινουή  αναδοήχου.

9 Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

10 Με την επιφυή λαξη των παρ. 7 και 8 του αή ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( ληή ψη επανορθωτικωή ν
μεήσων ).

11 Επισημαιήνεται οή τι,  για τις συμβαή σεις καή τω των οριήων,  στις οποιήες αφοραή  το παροή ν  τευή χος,  τα
δικαιολογητικαή  του  αή ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαή λλονται  επικαιροποιημεήνα  αποή  τον
προσωρινοή  αναή δοχο,  εήπειτα  αποή  σχετικηή  προή σκληση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  μοή νο  στην
περιήπτωση του προσυμβατικουή  ελεήγχου (πρβ. αή ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οή πως
τροποποιηή θηκε  αποή  την  περ.  26  του  αή ρθρου  107 του  ν.  4497/2017 (Α'  171).  Σε  διαφορετικηή
περιήπτωση, απαλειήφεται το πρωή το εδαή φιο του αή ρθρου 4.2 περ. ε). 

12 Η αποή φαση κατακυή ρωσης κοινοποιειήται στον προσωρινοή  αναή δοχο: 1) στην περιήπτωση υποβοληή ς
επικαιροποιημεήνων δικαιολογητικωή ν, μεταή  τον εήλεγχο αυτωή ν καταή  το αή ρθρο 4.2 ε' πρωή το εδαή φιο,
και 2) στην περιήπτωση που δεν απαιτειήται η υποβοληή  αυτωή ν, μεταή  την ολοκληή ρωση του ελεήγχου
των δικαιολογητικωή ν του προσωρινουή  αναδοήχου καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 4.2 α' εήως δ' της
παρουή σας.

13 Πρβλ. παρ. 7 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αή ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
14  Πρβλ. αή ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
15  Πρβλ. αή ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
16  Πρβλ. αή ρθρο 372 παρ. 1 εήως 3 του ν. 4412/2016.
17  Πρβλ.  αή ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οή πως τροποποιήηθηκε με το αή ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
18 Τιήθεται  μοή νο  εφοή σον  προή κειται  για  συγχρηματοδοτουή μενο  εήργο  αποή  ποή ρους  της  Ευρωπαιϋκηή ς

Ένωσης.
19 Τιήθεται μοή νο εφοή σον επιλεγειή η διενεήργεια κληή ρωσης για τη συγκροή τηση συλλογικωή ν οργαή νων.
20 Αποή  1-1-2017 τιήθεται σε ισχυή  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιήο με το αή ρθρο 13 καταργειή  το π.δ

113/2010.
21 Τιήθεται μοή νο οή ταν εκ του συμβατικουή  ποσουή  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριής ΦΠΑ), προκυή πτει υποχρεήωση

ονομαστικοποπιήησης των μετοχωή ν των Α.Ε.
22 Νοή μοι, ΠΔ και υπουργικεής αποφαή σεις που εκδιήδονται μεταή  την εήναρξη της διαδικασιήας συή ναψης

της  συή μβασης  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελουή ν  μεήρος  του



εφαρμοστεήου θεσμικουή  πλαισιήου της.
23 Όταν  προή κειται  για  συγχρηματοδοτουή μενο  αποή  την  Ε.Ε.  εήργο,  τουή το  να  αναγραή φεται  στη

Προή σκληση  και  ειδικοή τερα  να  αναγραή φεται  ο  τιήτλος  της  Πραή ξης  και  του  Επιχειρησιακουή
Προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνο το δημοπρατουή μενο εήργο, καθωή ς και τα
ποσοσταή  συγχρηματοδοή τησης της δαπαή νης του εήργου αποή  εθνικουή ς και ενωσιακουή ς ποή ρους (με
αναφοραή  στο  διαρθρωτικοή  ταμειήο).  Επιήσης,  η  σχετικηή  συμπληή ρωση  ακολουθειή  τη  διακριτηή
ορολογιήα Συλλογικεής Αποφαή σεις ( ΣΑ ) εήργων  ηή  ΚΑΕ, αναή λογα την πηγηή  χρηματοδοή τησης (ΠΔΕ ηή
Τακτικοή ς προυϋ πολογισμοή ς). Για το ζηή τημα της  αναή ληψης δαπανωή ν δημοσιήων επενδυή σεων,  βλ. και
αή ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

24 Οι κρατηή σεις προσαρμοή ζονται αναή λογα με τον φορεήα εκτεήλεσης του εήργου.
25  Ή/και η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , καταή  περιήπτωση (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
26   Πρβλ. ομοιήως προηγουή μενη υποσημειήωση.
27 Το  ποσοή  των  απροή βλεπτων  δαπανωή ν  επαναυϋ πολογιήζεται  καταή  την  υπογραφηή  της  συή μβασης,

αναή λογα με την προσφερθειήσα εήκπτωση, ωή στε να διατηρειήται η εν λοήγω ποσοστιαιήα αναλογιήα του
9% επιή  της  δαπαή νης  εργασιωή ν  με  ΓΕ&ΟΕ,  συή μφωνα με  την  παραή γραφο 3  του  αή ρθρου  156 ν.
4412/2016. 

28 Πρβλ. αή ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
29 Μπορειή  η  εήναρξη της προθεσμιήας  να οριήζεται διαφορετικαή ,   αν λοήγου χαή ρη δεν προβλεήπεται η

αή μεση εήναρξη των εργασιωή ν (αή ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
30 Με την επιφυή λαξη της εποή μενης υποσημειήωσης.
31  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορειή  να επιτρεήπουν την υποβοληή  εναλλακτικωή ν προσφορωή ν και στην

περιήπτωση αυτηή  προσαρμοή ζεται αντιστοιήχως το 13.4. ( πρβλ αή ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
32  Το ποσοστοή  της εγγυή ησης συμμετοχηή ς δεν μπορειή να υπερβαιήνει το 2% της εκτιμωή μενης αξιήας της

συή μβασης, χωριής το Φ.Π.Α., με αναή λογη στρογγυλοποιήηση (αή ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαή φιο πρωή το
του ν. 4412/2016).

33 Πρβ. αή ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε  με την περ. 4 του αή ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

34 Εφοή σον συντρεήχει περιήπτωση, καταή  το αή ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποή τε μνημονευή ονται και οι
απαραιήτητες λεπτομεήρειες. 

35 Συμπληρωή νεται αν προβλεήπεται ηή  οήχι η χορηή γηση προκαταβοληή ς.  Συή μφωνα με την παραή γραφο 10
εδ. α του αή ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οή πως προστεήθηκε με την παρ. 3 του αή ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωή σεις  συγχρηματοδοτουή μενων  δημοή σιων  εήργων  στις  διακηρυή ξεις
υποχρεωτικαή  περιλαμβαή νεται  δυνατοή τητα  χορηή γησης  προκαταβοληή ς.  Η  υποχρεήωση  αυτηή
εξακολουθειή  να ισχυή ει και για τα προγραή μματα της περιοή δου 2014-2020 δυναή μει της παρ. 15 του
αή ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

36 Εφοή σον  προβλεήπεται  προκαταβοληή  συμπληρωή νονται  οι  οή ροι  για  την  εγγυητικηή  επιστοληή
προκαταβοληή ς. Επισημαιήνεται οή τι η εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης καλυή πτει και την παροχηή  ισοή ποσης
προκαταβοληή ς προς τον αναή δοχο, χωριής να απαιτειήται η καταή θεση εγγυή ησης προκαταβοληή ς. Στην
περιήπτωση  που  με  την  παρουή σα  οριήζεται   μεγαλυή τερο  υή ψος  προκαταβοληή ς  (πχ  15%),  αυτηή
λαμβαή νεται  με  την  καταή θεση  αποή  τον  αναή δοχο  εγγυή ησης  προκαταβοληή ς  που  θα  καλυή πτει  τη
διαφοραή  μεταξυή  του ποσουή  της εγγυή ησης καληή ς εκτεήλεσης και του ποσουή  της καταβαλλοή μενης
προκαταβοληή ς (παρ. 1 δ αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

37  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να ζητουή ν αποή  τους προσφεήροντες να παραή σχουν «Εγγυή ηση καληή ς
λειτουργιήας»  για  την  αποκαταή σταση  των  ελαττωμαή των  που  ανακυή πτουν  ηή  των  ζημιωή ν  που
προκαλουή νται  αποή  δυσλειτουργιήα  των  εήργων  καταή  την  περιήοδο  εγγυή ησης  καληή ς  λειτουργιήας,
εφοή σον  προβλεήπεται  στα  εήγγραφα  της  συή μβασης.  Το  υή ψος  της  εγγυή ησης  καληή ς  λειτουργιήας
συμπληρωή νεται  σε συγκεκριμεήνο χρηματικοή  ποσοή .   Οι  εγγυητικεής  επιστολεής  καληή ς  λειτουργιήας
περιλαμβαή νουν  κατ’  ελαή χιστον  τα  αναφεροή μενα  στην  παραή γραφο  15.2  της  παρουή σας  και
επιπροή σθετα, τον αριθμοή  και τον τιήτλο της σχετικηή ς συή μβασης.

38 Τα γραμμαή τια συή στασης χρηματικηή ς παρακαταθηή κης του Ταμειήου Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων,
για  την  παροχηή  εγγυηή σεων  συμμετοχηή ς  και  καληή ς  εκτεήλεσης  (εγγυοδοτικηή  παρακαταθηή κη)
συστηή νονται συή μφωνα με την ειδικηή  νομοθεσιήα που  διεήπει αυτοή  και ειδικοή τερα βαή σει του αή ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριήου  1926/3  Ιανουαριήου  1927  (“Περιή  συσταή σεως  και  αποδοή σεως
παρακαταθηκωή ν και καταθεήσεων παραή  τω Ταμειήω Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εήγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).



39 Πρβλ.  και  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουή σας,  ως  προς  τις  εγγυηή σεις
συμμετοχηή ς.

40  Η  προθεσμιήα  παραλαβηή ς  των  προσφορωή ν  καθοριήζεται  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

41 Προτειήνεται οι αναθεήτουσες αρχεής να οριήζουν την ημερομηνιήα ηλεκτρονικηή ς αποσφραή γισης των
προσφορωή ν  μεταή  την  παρεήλευση  τριωή ν  εργασιήμων  ημερωή ν  αποή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα
υποβοληή ς  των  προσφορωή ν,  προκειμεήνου  να  εήχει  προσκομιστειή  αποή  τους  συμμετεήχοντες  και  η
πρωτοή τυπη  εγγυή ηση  συμμετοχηή ς,  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στο  αή ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουή σας.

42 Οριήζεται ο χροή νος αποή  την Αναθεήτουσα Αρχηή  κατ΄ εκτιήμηση των ιδιαιτεροτηή των της διαδικασιήας.
Για τον καθορισμοή  του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

43  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αή ρθρου 91 ν. 4412/2016.
44 Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής πρεήπει να προσαρμοή ζουν το σχετικοή  πεδιήο
του  Μεήρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοή τερα,  αντιή  της  αναφοραή ς  σε  “τελεσιήδικη  καταδικαστικηή
αποή φαση”,  δεδομεήνης  της  ως  αή νω  νομοθετικηή ς  μεταβοληή ς,  να  θεήτουν  τη  φραή ση  “αμεταή κλητη
καταδικαστικηή  αποή φαση”, η δε σχετικηή  δηή λωση του οικονομικουή  φορεήα στο ΤΕΥΔ αφοραή  μοή νο σε
αμεταή κλητες καταδικαστικεής αποφαή σεις.

45 Πρβλ.  αή ρθρο 73 παρ.  1 τελευταιήα  δυή ο  εδαή φια του ν.  4412/2016,  οή πως τροποποιηή θηκαν με το
αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
46 Πρβ. αή ρθρο 73 παρ. 2 περιήπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιήα προστεήθηκε με το αή ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

47  Επισημαιήνεται  οή τι  η  εν  λοήγω  προή βλεψη  για  παρεήκκλιση  αποή  τον  υποχρεωτικοή  αποκλεισμοή
αποτελειή  δυνατοή τητα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιήπτωση που δεν επιθυμειή να προβλεήψει τη σχετικηή  δυνατοή τητα, η αναθεήτουσα αρχηή  διαγραή φει
την  παραή γραφο αυτηή .

48 Επισημαιήνεται  οή τι   η  εν  λοήγω  προή βλεψη  για  παρεήκκλιση  αποή  τον  υποχρεωτικοή  αποκλεισμοή
αποτελειή  δυνατοή τητα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιήπτωση που δεν επιθυμειή να προβλεήψει τη σχετικηή  δυνατοή τητα, η αναθεήτουσα αρχηή  διαγραή φει
την παραή γραφο  αυτηή .

49  Οι λοήγοι της παραγραή φου 22.Α.4.  αποτελουή ν  δυνητικουή ς  λοήγους αποκλεισμουή  συή μφωνα με το
αή ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταή  συνεήπεια,  η αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται  να επιλεήξει  εήναν,
περισσοή τερους, οή λους ηή  ενδεχομεήνως και κανεήναν αποή  τους λοήγους αποκλεισμουή  συνεκτιμωή ντας
τα  ιδιαιήτερα  χαρακτηριστικαή  της  υποή  αναή θεση  συή μβασης  (εκτιμωή μενη  αξιήα  αυτηή ς,  ειδικεής
περισταή σεις κλπ), με σχετικηή  προή βλεψη στο παροή ν σημειήο της προή σκλησης. 

50  Σημειωή νεται  οή τι  ο  ανωτεήρω  εθνικοή ς  λοήγος  αποκλεισμουή  τιήθεται  στη  Προή σκληση  μοή νο  για
συμβαή σεις εήργων προυϋ πολογισμουή  εκτιμωή μενης αξιήας ανωή τερης του 1.000.000,00 ευρωή   και στην
περιήπτωση αυτηή  συμπληρωή νεται στο Μεήρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

51  Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιήα προστεήθηκε με το αή ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

52  Υπενθυμιήζεται οή τι  αναφοραή  στην παραή γραφο 22.Α.4 θα γιήνει μοή νο στην περιήπτωση που η 
Αναθεήτουσα Αρχηή  επιλεήξει καή ποιον αποή  τους δυνητικουή ς λοήγους αποκλεισμουή .

53  Επισημαιήνεται οή τι οή λα τα κριτηή ρια ποιοτικηή ς επιλογηή ς, πλην της καταλληλοή τητας για την αή σκηση
επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειήναι προαιρετικαή  για την αναθεήτουσα αρχηή  και πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογα με το
αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καή θε περιήπτωση, πρεήπει να
διαμορφωή νονται  καταή  τροή πο,  ωή στε  να  μην  περιοριήζεται  δυσαναή λογα  η  συμμετοχηή  των
ενδιαφεροή μενων οικονομικωή ν φορεήων στους διαγωνισμουή ς. Καταή  το σταή διο του προσδιορισμουή
των  κριτηριήων  καταλληλοή τητας  των  υποψηφιήων,  ειήναι  αναγκαιήο  να  τηρουή νται  αποή  τις
αναθεήτουσες  αρχεής,  οι  θεμελιωή δεις  ενωσιακεής  αρχεής,  ιδιήως  η  αρχηή  της  ιήσης  μεταχειήρισης  των
συμμετεχοή ντων, της αποφυγηή ς των διακριήσεων, της διαφαή νειας και της αναή πτυξης του ελευή θερου
ανταγωνισμουή .  Τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς  του αή ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταή ζονται  καταή  τη  διαδικασιήα
ελεήγχου της καταλληλοή τητας του προσφεήροντος να εκτελεήσει τη συή μβαση (κριτηή ρια “on/off”). 

54  Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής δεν μπορουή ν να καλουή ν συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μει του αή ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εήως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοή  με το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και



αή ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οή πως αντικατασταή θηκε με το αή ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

55  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτηή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειής διαθεήτουν την αναγκαιήα οικονομικηή  και χρηματοδοτικηή  ικανοή τητα για την εκτεήλεση της
συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της
συή μβασης (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιήο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοήγω
απαιτηή σεις καθοριήζονται περιγραφικαή  στο παροή ν σημειήο, χωριής παραπομπηή  σε ταή ξεις/πτυχιήα του
ΜΕΕΠ. Σε καή θε περιήπτωση και μεήχρι την καταή ργηση των αή ρθρων 80 εήως 110 του ν. 3669/2008 και
την εήναρξη ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιήνεται οή τι, εφοή σον η
αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήξει την παραπομπηή  σε ταή ξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοή
των  απαιτηή σεων  για  τις  εγγεγραμμεήνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικεής  επιχειρηή σεις,  πρεήπει  να
περιγραή ψει  αναλυτικαή  τις  αντιήστοιχες  απαιτηή σεις  και  για  τις  αλλοδαπεής  εργοληπτικεής
επιχειρηή σεις.

56  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτηή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειής  διαθεήτουν  την  αναγκαιήα  τεχνικηή  και  επαγγελματικηή  ικανοή τητα  για  την  εκτεήλεση  της
συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της
συή μβασης (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιήο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοήγω
απαιτηή σεις  καταρχαή ς  καθοριήζονται  περιγραφικαή  στο  παροή ν  σημειήο,  χωριής  παραπομπηή  σε
ταή ξεις/πτυχιήα  του  ΜΕΕΠ  ηή  βαθμιήδες/κατηγοριήες  του  ΜΕΚ.  Σε  καή θε  περιήπτωση  και  μεήχρι  την
καταή ργηση των αή ρθρων 80 εήως 110 του ν. 3669/2008 και την εήναρξη ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιήνεται  οή τι,   εφοή σον  η  αναθεήτουσα  αρχηή  επιλεήξει  την
παραπομπηή  σε ταή ξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ηή  βαθμιήδες/κατηγοριήες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτηή σεων για τις  εγγεγραμμεήνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεής  επιχειρηή σεις  (πχ.  στελεήχωση),
πρεήπει να περιγραή ψει αναλυτικαή  τις αντιήστοιχες απαιτηή σεις και για τις αλλοδαπεής εργοληπτικεής
επιχειρηή σεις. 

57 Προαιρετικηή  επιλογηή :  Η παρ. 22.Ε τιήθεται καταή  διακριτικηή  ευχεήρεια της αναθεήτουσας αρχηή ς και
συμπληρωή νεται συή μφωνα με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιήνεται οή τι οή λες οι απαιτηή σεις
πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

58  Το εδαή φιο αυτοή  προστιήθεται καταή  την κριήση της αναθεήτουσας αρχηή ς συή μφωνα με το αή ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αή λλως διαγραή φεται.

59  Προαιρετικηή  επιλογηή . Συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιήπτωση
συμβαή σεων εήργων οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να απαιτουή ν την εκτεήλεση ορισμεήνων κριήσιμων
καθηκοή ντων απευθειήας  αποή  τον ιήδιο  τον  προσφεήροντα (  προαιρετικηή  σημειήωση του ανωτεήρω
εδαφιήου).

60 Ως προς τον τροή πο υποβοληή ς  των αποδεικτικωή ν μεήσων του παροή ντος αή ρθρου, τα οποιήα εήχουν
συνταχθειή/ παραχθειή  αποή  τους ιήδιους τους οικονομικουή ς φορειής πρβλ. αή ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

61  Επισημαιήνεται οή τι η ανωτεήρω δυνατοή τητα εναποή κειται στη διακριτικηή  ευχεήρεια του οικονομικουή
φορεήα. Εξακολουθειή  να υφιήσταται η δυνατοή τητα να υπογραή φεται το ΤΕΥΔ αποή  το συή νολο των
φυσικωή ν προσωή πων που αναφεήρονται στα τελευταιήα δυή ο εδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκαν με το αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

62  Πρβλ. αή ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιήο προστεήθηκε με το αή ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
63  Η  υποχρεωτικηή  αντικαταή σταση  του  τριήτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποή κειται  στη  διακριτικηή

ευχεήρεια της αναθεήτουσας αρχηή ς, εφοή σον δε δεν την επιθυμειή, απαλειήφεται η αναφοραή  στην παρ. 4
στο παροή ν σημειήο. Πρβλ. αή ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

64  Εφισταή ται  η  προσοχηή  των  αναθετουσωή ν  αρχωή ν  στο  οή τι  πρεήπει  να  ζητειήται  η  προσκοή μιση
δικαιολογητικωή ν προς αποή δειξη  μοή νο των λοήγων αποκλεισμουή  και των κριτηριήων επιλογηή ς που
εήχουν  τεθειή  στην  παρουή σα  Προή σκληση.  Επισημαιήνεται,  περαιτεήρω,  οή τι,  η  αναθεήτουσα  αρχηή
δυή ναται, καταή  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητειή  αποή  προσφεήροντες, σε οποιοδηή ποτε
χρονικοή  σημειήο καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας, να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή ,
οή ταν αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

65  Συή μφωνα με το αή ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιήο εδαή φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοή ς φορεήας
ειήναι Έλληνας πολιήτης ηή  εήχει την εγκαταή στασηή  του στην Ελλαή δα, οι υποχρεωή σεις του που αφορουή ν
τις  εισφορεής  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  καλυή πτουν  τοή σο  την  κυή ρια  οή σο  και  την  επικουρικηή
ασφαή λιση." 



66  Λαμβανομεήνου υποή ψη του συή ντομου, σε πολλεής περιπτωή σεις, χροή νου ισχυή ος των πιστοποιητικωή ν
φορολογικηή ς  ενημεροή τητας,  οι  οικονομικοιή  φορειής  μεριμνουή ν  να  αποκτουή ς  εγκαιήρως
πιστοποιητικαή  που  να  καλυή πτουν  και  τον  χροή νο  υποβοληή ς  της  προσφοραή ς,  συή μφωνα  με  τα
ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεήνου να τα υποβαή λουν, εφοή σον
αναδειχθουή ν προσωρινοιή αναή δοχοι. Τα εν λοήγω πιστοποιητικαή  υποβαή λλονται μαζιή με τα υποή λοιπα
αποδεικτικαή  μεήσα του αή ρθρου 23 αποή  τον προσωρινοή  αναή δοχο μεήσω της λειτουργικοή τητας της
«Επικοινωνιήας» του υποσυστηή ματος.

67  Οι  υπευή θυνες  δηλωή σεις  του  παροή ντος  τευή χους  φεήρουν  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή
υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  που  υποστηριήζεται  αποή  εγκεκριμεήνο
πιστοποιητικοή  (Πρβλ. αή ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

68  Πρβλ. ομοιήως  ως αή νω υποσημειήωση για τα πιστοποιητικαή  φορολογικηή ς ενημεροή τητας
69  Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοήγο αποκλεισμουή .
70  Με  εκτυή πωση  της  καρτεήλας  “Στοιχειήα  Μητρωή ου/  Επιχειήρησης”,  οή πως  αυταή  εμφανιήζονται  στο

taxisnet.
71  Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  τις επιλεήξει, οή λες ηή  καή ποια/ες εξ αυτωή ν, ως λοήγους αποκλεισμουή .
72  Επισημαιήνεται οή τι η αναθεήτουσα αρχηή ,  εφοή σον μπορεήσει να αποδειήξει,  με καταή λληλα μεήσα, οή τι

συντρεήχει καή ποια αποή  τις περιπτωή σεις αυτεής, αποκλειήει οποιονδηή ποτε οικονομικοή  φορεήα αποή  τη
συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης της δημοή σιας συή μβασης. 

73 Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοήγο αποκλεισμουή .
74 Η υποχρεήωση προσκοή μισης δικαιολογητικωή ν ονομαστικοποιήησης μετοχωή ν, εφοή σον προή κειται για

συμβαή σεις εκτιμωή μενης αξιήας αή νω του 1.000.000,00 ευρωή , αφοραή  μοή νο στις  ανωή νυμες εταιρειήες
που λαμβαή νουν μεήρος στο διαγωνισμοή ,  ειήτε  προή κειται  για μεμονωμεήνους υποψηή φιους,  ειήτε  για
μεήλη  ενωή σεων  Εξαιρουή νται  της  υποχρεήωσης  αυτηή ς  οι  εταιρειήες  που  ειήναι  εισηγμεήνες  στο
Χρηματιστηή ριο της χωή ρας εγκαταή στασηή ς τους και υποβαή λλουν περιή τουή του υπευή θυνη δηή λωση του
νομιήμου εκπροσωή που τους.

75  Εφοή σον συντρεήχει περιήπτωση λοήγω του προυϋ πολογισμουή  της συή μβασης, πρεήπει να προβλεήπεται
και η δυνατοή τητα συμμετοχηή ς επιχειρηή σεων  εγγεγραμμεήνων στα Νομαρχιακαή  Μητρωή α (βλεήπετε
αή ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιήπτωση αυτηή  να τιήθεται η αντιήστοιχη προή βλεψη.

76   Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μει του αή ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εήως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμοή  με το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

77   Πρβλ. ομοιήως προηγουή μενη υποσημειήωση
78 Εφοή σον εήχει αναφερθειή σχετικηή  απαιήτηση στο αή ρθρο 22.Ε συμπληρωή νεται αναλοήγως συή μφωνα με

το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
79  Συή μφωνα  με  τη  διαή ταξη  του  αή ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχηή  σε

διαγωνισμουή ς  δημοσιήων εήργων χορηγειήται  σε  καή θε  εργοληπτικηή  επιχειήρηση  εγγεγραμμεήνη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροή τητα πτυχιήου», η οποιήα, σε συνδυασμοή  με τη βεβαιήωση εγγραφηή ς που εκδιήδεται
αποή  την  υπηρεσιήα  τηή ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταή  «επιήσημο  καταή λογο αναγνωρισμεήνων
εργοληπτωή ν»  [...] και  απαλλαή σσει  τις  εργοληπτικεής  επιχειρηή σεις  αποή  την  υποχρεήωση  να
καταθεήτουν τα επιμεήρους δικαιολογητικαή  στους  διαγωνισμουή ς.”  Επισημαιήνεται οή τι, συή μφωνα με
το αή ρθρο 22 ( Τροποποιηή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωή το
εδαή φιο της περιήπτωσης 31 της παραγραή φου 1 του αή ρθρου 377 αντικαθιήσταται ως εξηή ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αή ρθρων 80 εήως 110, τα οποιήα παραμεήνουν σε ισχυή  μεήχρι την
εήκδοση του προεδρικουή  διαταή γματος του αή ρθρου 83, των παραγραή φων 4 και 5 του αή ρθρου 20 και
της παραγραή φου 1 α του αή ρθρου 176».

80 Στην  περιήπτωση  οή μως που  η  Ενημεροή τητα  Πτυχιήου  δεν  καλυή πτει  τις  εισφορεής  επικουρικηή ς
ασφαή λισης, τα σχετικαή  δικαιολογητικαή  υποβαή λλονται ξεχωρισταή .

81 Μοή νο στην περιήπτωση που εήχει επιλεγειή αποή  την αναθεήτουσα αρχηή  ως λοήγος αποκλεισμουή .
82  Επισημαιήνεται  οή τι  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  παραή γει  αποή  το υποσυή στημα το ηλεκτρονικοή  αρχειήο

«εκτυπωή σεις»  των Δικαιολογητικωή ν  Συμμετοχηή ς  σε  μορφηή  αρχειήου  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποιήο  υπογραή φεται  με  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη
ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με  χρηή ση  εγκεκριμεήνων  πιστοποιητικωή ν  και  επισυναή πτεται  στον
(υπο)φακεήλο της προσφοραή ς «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» (Πρβλ αή ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

83 Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να προβλεήπουν στα εήγγραφα της συή μβασης οή τι, κατοή πιν αιτηή ματος
του υπεργολαή βου και εφοή σον η φυή ση της συή μβασης το επιτρεήπει, η αναθεήτουσα αρχηή  καταβαή λλει



απευθειήας στον υπεργολαή βο την αμοιβηή  του για την εκτεήλεση προμηή θειας,  υπηρεσιήας ηή  εήργου,
δυναή μει  συή μβασης  υπεργολαβιήας  με  τον  αναή δοχο.  Στην  περιήπτωση  αυτηή ,  στα  εήγγραφα  της
συή μβασης καθοριήζονται τα ειδικοή τερα μεήτρα ηή  οι μηχανισμοιή που επιτρεήπουν στον κυή ριο αναή δοχο
να εγειήρει αντιρρηή σεις ως προς αδικαιολοήγητες πληρωμεής, καθωή ς και οι ρυθμιήσεις που αφορουή ν
αυτοή ν τον τροή πο πληρωμηή ς.  Στην περιήπτωση αυτηή  δεν αιήρεται η ευθυή νη του κυή ριου αναδοήχου.
Συμπληρωή νεται αναλοήγως. 
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