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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3

«Αποκατάσταση Τεχνικών
Έργων και Συρματοκιβωτίων
Ρασίνας»
ΣΑΕΠ 826 έτους 2017 του
Υπουργείου
Οικονομίας,
Ανάπτυξης
& Τουρισμού και σύμφωνα με
την αρ. πρ. 363/16-10-2017
Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Περιφέρειας Πελοποννήσου,
(ΑΔΑ: 61ΠΠ7Λ1-ΗΙΡ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ ΕΘ Ν Ι ΚΟΥ ΣΥ Σ Τ Η ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ

4…

Η Οικονομική Επιτροπή τής Περιφε ρειας Πελοποννή σου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχου κατασκευής του εργου:
«Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας»
Εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους τής παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Αναθετουσα αρχή: Περιφερειακή Ενοτήτα Λακωνιας τής Περιφερειας Πελοποννήσου.
Οδο ς
: 2ο χλμ ΕΟ Σπαρτης Γυθείου - Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ.
: 23100
Τήλ.
: 27313-63156
Telefax
: 27313-63153
E-mail
: s.sarantakou@lakonia.gr
Πλήροφορι ες: : Κα Σταυρούλα Σαραντάκου
Εργοδοτής ή Κυριος του Έργου: Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Φορεας κατασκευής του εργου: Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Προισταμενή Αρχή : Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λακωνίας εκτός από τις
αρμοδιότητες που ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου οι οποίες ρητά αναφέρονται στο άρθρο 176 του Ν3852/2010 ,όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν4071/2012 , καθώς και στις διατάξεις του
άρθρου 3 του ΠΔ7/31-01-2013
Διευθυνουσα ή Επιβλεπουσα Υπήρεσια : Τμήμα Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Έ. της Π.Ε.
Λακωνίας
Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Εφοσον οι ανωτερω υπήρεσιες μεταστεγασθουν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής του εργου, υποχρεουνται να δήλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες ή
στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανωτερω υπήρεσιες ή/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευής καταργήθουν,
συγχωνευτουν ή με οποιονδήποτε τροπο μεταβλήθουν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής του εργου, υποχρεουνται να δήλωσουν αμεσα, στους προσφεροντες5 ή στον αναδοχο τα
στοιχεια των υπήρεσιων ή αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν καθολικο
διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εγγραφα τής συμβασής κατα τήν εννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ήλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) ή προκήρυξή συμβασής οπως δήμοσιευθήκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) ή παρουσα διακήρυξή,
γ) το Τυποποιήμενο Έντυπο Υπευθυνής Δήλωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)7
δ) το εντυπο οικονομικής προσφορας, οπως παραγεται απο τήν ειδική ήλεκτρονική φορμα του
υποσυστήματος,
ε) ο προυπολογισμος δήμοπρατήσής,
στ) το τιμολογιο δήμοπρατήσής,
ζ) ή ειδική συγγραφή υποχρεωσεων,
ή) ή τεχνική συγγραφή υποχρεωσεων
θ) το τευχος συμπλήρωματικων τεχνικων προδιαγραφων,
ι) το υποδειγμα ….8
ια) το τευχος τεχνικής περιγραφής,
4
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ιβ) ή τεχνική μελετή,
ιγ) τυχον συμπλήρωματικες πλήροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο τήν αναθετουσα
αρχή επι ολων των ανωτερω
ιδ) ............................9
2.2 Προσφερεται ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή στα εγγραφα τής
συμβασής στον ειδικο, δήμοσια προσβασιμο, χωρο “ήλεκτρονικοι διαγωνισμοι” τής πυλής
www.promitheus.gov.gr, καθως και στήν ιστοσελιδα τής αναθετουσας αρχής (εφοσον διαθετει).
................................................................................. 10 11
2.3 Εφοσον εχουν ζήτήθει εγκαιρως, ήτοι εως τήν .10../02/2020...12 ή αναθετουσα αρχή παρεχει σε
ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στή διαδικασια συναψής συμβασής συμπλήρωματικες
πλήροφοριες σχετικα με τα εγγραφα τής συμβασής, το αργοτερο στις …27/02/2020…/…13

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορε ς
υποβα λλονται απο τους ενδιαφερομε νους ήλεκτρονικα , με σω τής
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική ήμερομήνι α και
ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 18 τής παρου σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρονικο φα κελο του
υποσυστή ματος.
Για τή συμμετοχή στήν παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις απαιτειται να
διαθετουν ψήφιακή υπογραφή, χορήγουμενή απο πιστοποιήμενή αρχή παροχής ψήφιακής υπογραφής
και να εγγραφουν στο ήλεκτρονικο συστήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πυλή www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωντας τή διαδικασια εγγραφής του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 τής Κοινής Υπουργικής
Αποφασής 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 ε νωσή οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινή προσφορα , ή οποι α υποχρεωτικα υπογρα φεται
ψήφιακα , ει τε απο ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν τήν ε νωσή, ει τε απο
εκπρο σωπο τους, νομι μως εξουσιοδοτήμε νο. Στήν προσφορα , επι ποινή απο ρριψής τής
προσφορα ς, προσδιορι ζεται ή ε κτασή και το ει δος τής συμμετοχή ς του κα θε με λους τής ε νωσής,
συμπεριλαμβανομε νής τής κατανομή ς αμοιβή ς μεταξυ τους,
καθω ς και ο
εκπρο σωπος/συντονιστή ς αυτή ς.
3.2 Στον ήλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδειξή «Δικαιολογήτικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδειξή «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σήμαίνονται, με χρήσή του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά τήν
σύνταξή τής προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στήν περίπτωσή αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγήσή με τή
μορφή ψήφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικήτικές πράξεις που επιβάλλουν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήροφορίας, ως
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συνήμμένο τής ήλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτήρίζονται ως εμπιστευτικές πλήροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότήτες και τήν οικονομική προσφορά.
3.4 Στήν περίπτωσή τής υποβολής στοιχείων με χρήσή μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ήλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ήλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ήλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστής – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογήτικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με τήν ένδειξή
«Δικαιολογήτικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας και υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ήλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή
προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή με χρήσή εγκεκριμένων πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3
του άρθρου 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντος τριων (3) εργασιμων ήμερων απο τήν ήλεκτρονική υποβολή των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογήτικων προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στήν αναθετουσα αρχή, σε
εντυπή μορφή και σε σφραγισμενο φακελο, ή πρωτοτυπή εγγυήτική επιστολή συμμετοχής 14.
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υποχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρονικής έκδοσής (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν τήν οικονομική τους προσφορά συμπλήρώνοντας τήν αντίστοιχή
ειδική ήλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ήλεκτρονικό χώρο
«Συνήμμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωσή (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία τής
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωσή ελέγχου ομαλότήτας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσής ανά ομάδα εργασιών, στήν
περίπτωσή εφαρμογής τής παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στή συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστήμα τα ήλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογήτικών Συμμετοχής και τής Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με
εγκεκριμένή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή με χρήσή
εγκεκριμένων πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 του άρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους τής προσφοράς. Κατά τή συστήμική
υποβολή τής προσφοράς το υποσύστήμα πραγματοποιεί αυτοματοποιήμένους ελέγχους επιβεβαίωσής
τής ήλεκτρονικής προσφοράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογήτικά
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς ή προσφορά
υποβάλλεται στο υποσύστήμα. Διαφορετικά, ή προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστήμα
ενήμερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στή διεπαφή του χρήστή των
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής.
στ) Εφόσον τα δικαιολογήτικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ήλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψήφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους τής παρούσας διακήρυξής.15
ζ) Από το υποσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρονική απόδειξή υποβολής προσφοράς, ή οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ήλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Στις ως άνω περιπτώσεις που με τήν προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνή δήλωσή, στήν οποία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τους και
ή οποία φέρει υπογραφή μετά τήν έναρξή ισχύος τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτοι μετά
τήν ήμερομήνία δήμοσίευσής τής προκήρυξής τής σύμβασής στο ΚΗΜΔΗΣ)16.
3.6 Απόσυρσή προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζήτήσουν τήν απόσυρσή υποβλήθείσας προσφοράς, πριν τήν
καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτήμα τους προς τήν αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ήλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένή
προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή με χρήσή εγκεκριμένων
πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 του άρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
τής λειτουργικότήτας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιήμένος χρήστής τής αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτουσας αρχής, ή οποία αποδέχεται το σχετικό αίτήμα του
προσφέροντα, προβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστήμα πριν
τήν καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής τής προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως τήν καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής
των προσφορών.
3.7 Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει ς δεν ε χουν τήν υποχρε ωσή να υπογρα φουν τα δικαιολογήτικα
τής προσφορα ς με χρή σή προήγμε νής ήλεκτρονική ς υπογραφή ς, αλλα μπορει να τα
αυθεντικοποιου ν με οποιονδή ποτε α λλον προ σφορο τρο πο, εφο σον στή χω ρα προε λευσή ς τους
δεν ει ναι υποχρεωτική ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς υπογραφή ς σε διαδικασι ες συ ναψής
δήμοσι ων συμβα σεων. Στις περιπτω σεις αυτε ς ή προσφορα συνοδευ εται με υπευ θυνή δή λωσή,
στήν οποι α δήλω νεται ο τι, στή χω ρα προε λευσής δεν προβλε πεται ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς
υπογραφή ς ή ο τι, στή χω ρα προε λευσής δεν ει ναι υποχρεωτική ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς
υπογραφή ς για τή συμμετοχή σε διαδικασι ες συ ναψής δήμοσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνή δή λωσή
του προήγου μενου εδαφι ου φε ρει υπογραφή ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική
ήμερομήνι α υποβολή ς των προσφορω ν 17.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα τήν καταλήκτική ήμερομήνια υποβολής προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 τής
παρουσας, και πριν τήν ήλεκτρονική αποσφραγισή, ή αναθετουσα αρχή κοινοποιει στους
προσφεροντες τον σχετικο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστήμα.
β) Στή συνεχεια, τα μελή τής Επιτροπής Διαγωνισμου18, κατα τήν ήμερομήνια και ωρα που οριζεται στο
αρθρο 18 τής παρουσας, προβαινουν σε ήλεκτρονική αποσφραγισή του υποφακελου «Δικαιολογήτικα
Συμμετοχής» και του υποφακελου “Οικονομική Προσφορα”.
γ) Στον ήλεκτρονικο χωρο «Συνήμμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», αναρταται απο τήν Επιτροπή
Διαγωνισμου ο σχετικος καταλογος μειοδοσιας, προκειμενου να λαβουν γνωσή οι προσφεροντες.
δ) Ακολουθως, ή Επιτροπή Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας,σε ελεγχο τής ολογραφής
και αριθμήτικής αναγραφής των επιμερους ποσοστων εκπτωσής και τής ομαλής μεταξυ τους σχεσής,
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βασει τής παραγωγής σχετικου ψήφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστήμα.
Για τήν εφαρμογή του ελεγχου ομαλοτήτας, χρήσιμοποιειται απο τήν Επιτροπή Διαγωνισμου ή μεσή
εκπτωσή προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τή
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο τής επιτροπής, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελή τής.
στ) Στή συνεχεια, ή Επιτροπή Διαγωνισμου, τήν ιδια ήμερα, ελεγχει τα δικαιολογήτικα συμμετοχής του
αρθρου 24.2 τής παρουσας κατα τή σειρα τής μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτή Αν ή
ολοκλήρωσή του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατή τήν ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στήν περιπτωσή
αυτή ή διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ήμερες19.
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμου, πριν τήν ολοκλήρωσή τής συνταξής του πρακτικου τής, επικοινωνει με
τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβλήθεισες εγγυήτικες επιστολες, προκειμενου να
διαπιστωσει τήν εγκυροτήτα τους. Αν διαπιστωθει πλαστοτήτα εγγυήτικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλειεται απο τον διαγωνισμο, υποβαλλεται μήνυτήρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα και
κινειται διαδικασια πειθαρχικής διωξής, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επομενα του ν.
3669/2008.
ή) Η περιγραφομενή διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο τής Επιτροπής Διαγωνισμου ή σε
παραρτήμα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελή τής.
Η Επιτροπή Διαγωνισμου ολοκλήρωνει τή συνταξή του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα τής
διαδικασιας, με το οποιο εισήγειται τήν αναθεσή τής συμβασής στον μειοδοτή (ή τή ματαιωσή τής
διαδικασιας), και υποβαλλει στήν αναθετουσα αρχή το σχετικο ήλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
μεσω τής λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστήματος, προς εγκρισή . 20
θ) Στή συνεχεια, ή αναθετουσα αρχή κοινοποιει τήν αποφασή εγκρισής του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες και παρεχει προσβασή στα υποβλήθεντα στοιχεια των λοιπων συμμετεχοντων. Κατα
τής αποφασής αυτής χωρει ενστασή, κατα τα οριζομενα στήν παραγραφο 4.3 τής παρουσής.
ι) Επισήμαινεται οτι, σε περιπτωσή που οι προσφορες εχουν τήν ιδια ακριβως τιμή (ισοτιμες), ή
αναθετουσα αρχή επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κλήρωσή μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κλήρωσή γινεται ενωπιον τής Επιτροπής Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ήμερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιήθει μεσω τής λειτουργικοτήτας “επικοινωνια” του υποσυστήματος.

4.2

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

α) Μετα τήν αξιολογήσή των προσφορων, ή αναθετουσα αρχή προσκαλει, στο πλαισιο τής σχετικής
ήλεκτρονικής διαδικασιας συναψής συμβασής και μεσω τής λειτουργικοτήτας τής «Επικοινωνιας», τον
προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας 10 ήμερων 21 απο τήν κοινοποιήσή τής σχετικής
εγγραφής κοινοποιήσής σε αυτον τα προβλεπομενα στις κειμενες διαταξεις δικαιολογήτικα
προσωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιήσής22.
β) Τα δικαιολογήτικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα
ήλεκτρονικα, μεσω τής λειτουργικοτήτας τής «Επικοινωνιας» στήν αναθετουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβλήθουν τα παραπανω δικαιολογήτικα ή υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που υποβλήθήκαν
και ο προσωρινος αναδοχος υποβαλλει εντος τής προθεσμιας τής παραγραφου (α) αιτήμα προς τήν
8
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Επιτροπή Διαγωνισμου για τήν παρατασή τής προθεσμιας υποβολής, το οποιο συνοδευεται με
αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτήθει τή χορήγήσή των
δικαιολογήτικων, ή αναθετουσα αρχή παρατεινει τήν προθεσμια υποβολής των δικαιολογήτικων για
οσο χρονο απαιτήθει για τή χορήγήσή των δικαιολογήτικων απο τις αρμοδιες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεται και στις περιπτωσεις που ή αναθετουσα αρχή τυχον ζήτήσει τήν προσκομισή
δικαιολογήτικων κατα τή διαδικασια αξιολογήσής των προσφορων και πριν απο το σταδιο
κατακυρωσής, κατ’ εφαρμογή τής διαταξής του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016,
τήρουμενων των αρχων τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας23.
Εντος τριων (3) εργασιμων ήμερων απο τήν ήλεκτρονική υποβολή των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογήτικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προσκομιζονται υποχρεωτικα
απο τον οικονομικο φορεα στήν αναθετουσα αρχή, σε εντυπή μορφή και σε σφραγισμενο φακελο, τα
εγγραφα που απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπή μορφή, συμφωνα με τις διαταξεις του
αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διοικήτικής Διαδικασιας'', οπως τροποποιήθήκε με τις
διαταξεις του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογήτικων διαπιστωθει οτι:
I) τα στοιχεια που δήλωθήκαν με το Τυποποιήμενο Έντυπο Υπευθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδή ή
ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβλήθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστήμα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα ή
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογήτικων, ή
ii) αν απο τα δικαιολογήτικα που προσκομισθήκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προυποθεσεις συμμετοχής συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 τής παρουσας, 24
απορριπτεται ή προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ τής αναθετουσας αρχής ή
εγγυήσή συμμετοχής του και ή κατακυρωσή γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε τήν αμεσως
επομενή πλεον συμφερουσα απο οικονομική αποψή προσφορα βασει τής τιμής τήρουμενής τής
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωσή εγκαιρής και προσήκουσας ενήμερωσής τής αναθετουσας αρχής για μεταβολες στις
προυποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δήλωσει με το Τυποποιήμενο Έντυπο Υπευθυνής
Δήλωσής (ΤΕΥΔ) οτι πλήροι και οι οποιες επήλθαν ή για τις οποιες ελαβε γνωσή ο προσωρινος αναδοχος
μετα τήν δήλωσή και μεχρι τήν ήμερα τής ειδοποιήσής/προσκλήσής για τήν προσκομισή των
δικαιολογήτικων κατακυρωσής (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ τής αναθετουσας αρχής ή
εγγυήσή συμμετοχής του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15 τής παρουσας.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αλήθή ή ακριβή δήλωσή, ή αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα ή περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογήτικα, ή αν κανενας
απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πλήροι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αρθρου 22, ή
διαδικασια συναψής τής συμβασής ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογήτικων ολοκλήρωνεται με τή συνταξή πρακτικου απο τήν
Επιτροπή Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται ή τυχον συμπλήρωσή δικαιολογήτικων κατα τα
οριζομενα στήν παραγραφο (γ) του παροντος αρθρου25. Η Επιτροπή, στή συνεχεια, το κοινοποιει,
μεσω τής «λειτουργικοτήτας τής «Επικοινωνιας», στήν αναθετουσα αρχή για τή λήψή αποφασής.
Η αναθετουσα αρχή προβαινει, μετα τήν εγκρισή του ανωτερω πρακτικου, στήν κοινοποιήσή τής
αποφασής κατακυρωσής, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, σε καθε προσφεροντα που δεν εχει
αποκλεισθει οριστικα,26 εκτος απο τον προσωρινο αναδοχο, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, μεσω
τής λειτουργικοτήτας τής «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογήτικα του προσωρινου
αναδοχου στον χωρο «Συνήμμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».
ε) Η συναψή τής συμβασής επερχεται με τήν κοινοποιήσή τής αποφασής κατακυρωσής στον
προσωρινο αναδοχο συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 105 ως ακολουθως :
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Μετα τήν απρακτή παροδο τής προθεσμιας ασκήσής προδικαστικής προσφυγής ή, σε περιπτωσή
ασκήσή τής, οταν παρελθει απρακτή ή προθεσμια ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής αποφασής
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωσή ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής αποφασής τής Α.Ε.Π.Π., οταν
εκδοθει αποφασή επι τής αιτήσής, με τήν επιφυλαξή τής χορήγήσής προσωρινής διαταγής, συμφωνα
με τα οριζομενα στο τελευταιο εδαφιο τής παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα
τήν ολοκλήρωσή του προσυμβατικου ελεγχου απο το Ελεγκτικο Συνεδριο, εφοσον απαιτειται,
συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινος αναδοχος, υποβαλλει, εφοσον
απαιτειται, υπευθυνή δήλωσή, μετα απο σχετική προσκλήσή τής αναθετουσας αρχής, μεσω τής
λειτουργικοτήτας τής “Επικοινωνιας” του υποσυστήματος. Στήν υπευθυνή δήλωσή, ή οποια
υπογραφεται κατα τα οριζομενα στο αρθρο 23 τής παρουσας, δήλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο
προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα τήν εννοια του αρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου
να διαπιστωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προυποθεσεις συμμετοχής του αρθρου 21, οτι εξακολουθουν
να πλήρουνται τα κριτήρια επιλογής του αρθρου 22 και οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του
ιδιου αρθρου,. Η υπευθυνή δήλωσή ελεγχεται απο τήν Επιτροπή Διαγωνισμου, ή οποια συντασσει
πρακτικο που συνοδευει τή συμβασή27.
Μεσω τής λειτουργικοτήτας τής “Επικοινωνιας” του υποσυστήματος κοινοποιειται ή αποφασή
κατακυρωσής στον προσωρινο αναδοχο28. Με τήν ιδια αποφασή καλειται ο αναδοχος οπως προσελθει
σε ορισμενο τοπο και χρονο για τήν υπογραφή του συμφωνήτικου, θετοντας του ή αναθετουσα αρχή
προθεσμια που δεν μπορει να υπερβαινει τις εικοσι (20) ήμερες απο τήν κοινοποιήσή ειδικής
ήλεκτρονικής προσκλήσής, μεσω τής λειτουργικοτήτας τής “Επικοινωνιας” του υποσυστήματος,
προσκομιζοντας, και τήν απαιτουμενή εγγυήτική επιστολή καλής εκτελεσής. Η εν λογω κοινοποιήσή
επιφερει τα εννομα αποτελεσματα τής αποφασής κατακυρωσής, συμφωνα με οριζομενα στήν παρ. 3
του αρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνήτικο, μεσα στήν προθεσμια που οριζεται στήν
ειδική προκλήσή, κήρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ τής αναθετουσας αρχής ή εγγυήσή
συμμετοχής του και ακολουθειται ή διαδικασια του αρθρου 4.2.γ τής παρουσας για τον προσφεροντα
που υπεβαλε τήν αμεσως επομενή πλεον συμφερουσα απο οικονομική αποψή προσφορα βασει τιμής29.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για τήν υπογραφή του συμφωνήτικου, ή διαδικασια
συναψής τής συμβασής ματαιωνεται, συμφωνα με τήν περιπτωσή β τής παραγραφου 1 του αρθρου
106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και έχει
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής αναθέτουσας αρχής
κατά παράβασή τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή παράλειψής τής
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτήμά του30.
Σε περίπτωσή προσφυγής κατά πράξής τής αναθέτουσας αρχής, ή προθεσμία για τήν άσκήσή τής
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κοινοποίήσή τής προσβαλλόμενής πράξής στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν ή πράξή κοινοποιήθήκε με ήλεκτρονικά μέσα ή τήλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κοινοποίήσή τής προσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν
χρήσιμοποιήθήκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Σε περίπτωσή παράλειψής, ή προθεσμία για τήν άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επομένή τής συντέλεσής τής προσβαλλόμενής παράλειψής31.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάσή και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/ 2017, κατατίθεται
ήλεκτρονικά βάσει του τυποποιήμένου εντύπου και μέσω τής λειτουργικότήτας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς τήν Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωσή τήν ένδειξή
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με τήν παρ. 3 του
άρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δήμοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωσή ολικής ή μερικής αποδοχής τής προσφυγής του
ή σε περίπτωσή που πριν τήν έκδοσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής προσφυγής, ή αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί τήν προσβαλλόμενή πράξή ή προβαίνει στήν οφειλόμενή ενέργεια.
Η προθεσμία για τήν άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής και ή άσκήσή τής κωλύουν τή σύναψή
τής σύμβασής επί ποινή ακυρότήτας, ή οποία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά από
άσκήσή προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προήγούμενή παράγραφος δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή που, κατά τή διαδικασία σύναψής
τής παρούσας σύμβασής, υποβλήθεί μόνο μία (1) προσφορά 32.
Κατά τα λοιπά, ή άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τήν πρόοδο τής διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω τής λειτουργίας τής «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί τήν προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβασή στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στήν
Αρχή Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τήν παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογήμένα επί τής βασιμότήτας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών τής προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωσή
παρέμβασής, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει τήν
προσφυγή με απόφασή τής, ή οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ήμερών
από τήν ήμέρα εξέτασής τής προσφυγής33.
Σε περίπτωσή συμπλήρωματικής αιτιολογίας επί τής προσβαλλόμενής πράξής, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθήμερόν στον
προσφεύγοντα μέσω τής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και τής συμπλήρωματικής αιτιολογίας τής
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω τής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ήμέρες πριν από
τή συζήτήσή τής προσφυγής34.
Η άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεσή για τήν άσκήσή των ένδικων
βοήθήμάτων τής αίτήσής αναστολής και τής αίτήσής ακύρωσής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων τής αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζήτήσει τήν αναστολή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιον του αρμοδίου δικαστήρίου 35. Δικαίωμα άσκήσής των ίδιων
ενδίκων βοήθήμάτων έχει και ή αναθέτουσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοήθήματα τής αίτήσής αναστολής και τής αίτήσής ακύρωσής λογίζονται
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ως συμπροσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς τήν ανωτέρω
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστολής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αίτήσής
ακύρωσής.
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστολής δεν εξαρτάται από τήν προήγούμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρωσής.
Η αίτήσή αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών από
τήν κοινοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή36 τής απόφασής επί τής προδικαστικής προσφυγής και συζήτείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκήσή αίτήσής αναστολής κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με τήν υπογραφή τής συ μβασής, ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στήν παρ. 5 α ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα τής συ μβασής με βα σή τα οποι α θα εκτελεσθει το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα ο ρων, ή σειρα ισχυ ος
καθορι ζεται ως κατωτε ρω.
Το συμφωνήτικο .
Η παρου σα Διακή ρυξή.
Η Οικονομική Προσφορα .
Το Τιμολογιο Δήμοπρα τήσής
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς και τα
Παραρτή ματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής.
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες του ε ργου.
10. Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκευή ς του ε ργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα τής συμβασής συντασσονται υποχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα και προαιρετικα
και σε αλλες γλωσσες, συνολικα ή μερικα. Σε περιπτωσή ασυμφωνιας μεταξυ των τμήματων
των εγγραφων τής συμβασής που εχουν συνταχθει σε περισσσοτερες γλωσσες, επικρατει ή
ελλήνική εκδοσή. Τυχον ενστασεις υποβαλλονται στήν ελλήνική γλωσσα.

6.2.

Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
συντασσονται στήν ελλήνική γλωσσα ή συνοδευονται απο επισήμή μεταφρασή τους στήν
ελλήνική γλωσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπα δήμοσια εγγραφα και δικαιολογήτικα εφαρμοζεται ή Συνθήκή τής Χαγής τής
5.10.1961, που κυρωθήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
συνοδευονται απο μεταφρασή τους στήν ελλήνική γλωσσα επικυρωμενή ειτε απο προσωπο
αρμοδιο κατα τις διαταξεις τής εθνικής νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο τής
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ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ

20PROC006192936 2020-01-23

χωρας στήν οποια εχει συνταχθει εγγραφο37. Επισής, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινή
φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει απο
δικήγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στήν παρ. 2 περ. β του αρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κωδικας Διοικήτικής Διαδικασιας”, αντικατασταθήκε ως ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
6.4.

Ενήμερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα ή μή – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται σε αλλή γλωσσα, χωρις να συνοδευονται απο
μεταφρασή στήν ελλήνική

6.5.

Η επικοινωνια με τήν αναθετουσα αρχή, καθως και μεταξυ αυτής και του αναδοχου, θα γινονται
υποχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τή δήμοπρατήσή του εργου, τήν εκτελεσή τής συμβασής και τήν κατασκευή του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετήματων, οπως ισχυουν:
- 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» 38
- 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»,39
- 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 )40
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

13

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ

20PROC006192936 2020-01-23

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οπως
τροποποιήθήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυρωσή των στοιχειων του αναδοχου
με τα στοιχεια του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κοινή αποφασή των
Υπουργων Αναπτυξής και Επικρατειας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 41, καθως και ή αποφασή του Υφυπουργου Οικονομιας και Οικονομικων υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

7.3

Οι διαταξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωσή Κωδικα Φορου Προστιθεμενής Αξιας».

7.4

Οι σε εκτελεσή των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις42, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρήτα ή απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχή τής
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξή (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική
εγκυκλιος που διεπει τήν αναθεσή και εκτελεσή του εργου τής παρουσας συμβασής, εστω και
αν δεν αναφερονται ρήτα.

7.5

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

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

Το εργο χρήματοδοτειται απο τήν ΣΑΕΠ 826 έτους 2017 του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού. 43
Το ε ργο υπο κειται στις κρατή σεις 44 που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα ,
14
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περιλαμβανομε νής τής κρα τήσής υ ψους 0,07 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τής
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμοσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/201145, τής κρα τήσής υ ψους 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς
Εξε τασής Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
καθω ς και τής κρα τήσής 6% 0, συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του
ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασής του
Υπουργου Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235).
8.2.

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

8.3.

Οι πλήρωμε ς θα γι νονται συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο
α ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή του εργολαβικου τιμή ματος θα γι νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουσα αρχή46 μπορει, κατα τή διαδικασια αξιολογήσής των προσφορων, να καλεσει τους
οικονομικους φορεις, μεσω τής λειτουργικοτήτας τής ‘’Επικοινωνιας” του υποσυστήματος να
συμπλήρωσουν ή να διευκρινισουν τα εγγραφα ή δικαιολογήτικα που εχουν υποβαλει,
συμπεριλαμβανομενής και τής οικονομικής τους προσφορας, μεσα σε ευλογή προθεσμια, ή οποια δεν
μπορει να ειναι μικροτερή απο επτα (7) ήμερες απο τήν ήμερομήνια κοινοποιήσής σε αυτους τής
σχετικής προσκλήσής, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρινισή ή συμπλήρωσή που υποβαλλεται απο τους προσφεροντες ή υποψήφιους,
χωρις να εχει ζήτήθει απο τήν αναθετουσα αρχή47, δεν λαμβανεται υποψή.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει ή αποφασή με αρ.πρωτ. 87780/07.08.2017 (Α∆Α :
ΨΠ∆Ω465ΧΙ8-4ΥΛ), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ”
για τήν αναλήψή
υποχρεωσής/εγκρισή δεσμευσής πιστωσής για το οικονομικο ετος 201..... και με αρ. ......... καταχωρήσή
στο βιβλιο εγκρισεων και εντολων πλήρωμής τής Δ.Ο.Υ. ( συμπλήρωνεται και ο αριθμος τής αποφασής
εγκρισής τής πολυετους αναλήψής σε περιπτωσή που ή δαπανή εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος
οικονομικα ετή, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).48
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι:
«Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας».
11.1.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προυπολογισμος δήμοπρατήσής του εργου ανερχεται σε49 300.000 Ευρω και αναλυεται
σε:
Δαπανή Εργασιων 164.112,00 €
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 29540,16 €
Απροβλεπτα50 (ποσοστου 15% επι τής δαπανής εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
29.047,82 που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Δαπανή Απολογιστικων Εργασιων (1), Μήχανήματα Έργου 17.700,00€.
Απολογιστικες εργασιες τελος εισοδου σε ΑΕΠ 1180,00€
εργο ΓΕ&ΟΕ 18% επι των απολογισιτκων)
.............................................................51
Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρήσή στις τιμες ποσου 335,50 € συμφωνα με το
αρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Δαπανή ΦΠΑ 58.064,52€
Ρήτρα προσθετής καταβολής (πριμ), συμφωνα με το αρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(εφοσον προβλεπεται).
Η παρουσα συμβασή δεν υποδιαιρειται σε τμήματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο για
τους ακολουθους λογους ………………………………………………………..52
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.

11.3.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Περιοχή Δήμου Σπατής Λακωνιας, εντος τής κοιτής του χειμαρου Ρασινα
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με τήν παρουσα μελετή θα γινουν εργασιες συντήρήσής των υφισταμενων
συρματοκιβωτιων, στήθαιων και γεφυρων, τα οποια βρισκονται εντος τής κοιτής του
χειμαρου Ρασινα
Επισής προβλεπεται ο καθαρισμος τής κοιτής των ανωτερω χειμαρρων και ποταμων, στα
σήμεια που εχουν επισήμανθει και απαιτειται καθαρισμος - αρσή προσχωσεων απο φερτα
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υλικα ή αλλα εμποδια που δυσκολευουν τήν ελευθερή απορροή των
υδατων.Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δήμοπρατουμενων
εργων δεν πρεπει να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τή διαρκεια εκτελεσής τής συμβασής,
κατα τα οριζομενα στήν παρ. 4 του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτήτα μεταβολής
υφισταται, μονο υπο τις προυποθεσεις των αρθρων 13253 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται ή χρήσή των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:
•

Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» τής προκήρυξής, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχή, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων τής αρχικής συμβασής.

•

Δεν θιγεται ή πλήροτήτα, ποιοτήτα και λειτουργικοτήτα του εργου.

•

Δεν χρήσιμοποιειται για τήν πλήρωμή νεων εργασιων που δεν υπήρχαν στήν αρχική συμβασή.

•

Δεν υπερβαινει ή δαπανή αυτή, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) τής συμβατικής δαπανής ομαδας εργασιων του εργου
ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) τής δαπανής τής αρχικής αξιας συμβασής χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρήσή τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στήν αθροιστική αυτή ανακεφαλαιωσή
λαμβανονται υποψή μονο οι μεταφορες δαπανής απο μια ομαδα εργασιων σε αλλή.
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% ή και 10%), μειωνουν
ισοποσα τή δαπανή τής αξιας συμβασής χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απροβλεπτες δαπανες.
Για τή χρήσή των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωσή ή συμφωνή γνωμή του
Τεχνικου
Συμβουλιου,
υστερα
απο
εισήγήσή
του
φορεα
υλοποιήσής.
Ο προυπολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται ή παραγραφος αυτή αναλυεται σε Οομαδες
εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του τεχνικου
αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευής και επιδεχονται το ιδιο ποσοστο
εκπτωσής στις τιμες μοναδας τους. Με αποφασή του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, ή
οποια μετα τήν εκδοσή τής θα εχει εφαρμογή σε ολα τα ως ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες
εργασιων ανα κατήγορια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμι α εκτε λεσής του ε ργου, ορι ζεται σε 12 μήνες απο τήν ήμε ρα υπογραφή ς τής
συ μβασής54.
Οι αποκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς προθεσμι ες του ε ργου αναφε ρονται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδοχου, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανοικτή διαδικασι α» του α ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο τις πρου ποθε σεις του νο μου αυτου .

13.2

Η οικονομική προσφορα των διαγωνιζομε νων, θα συνταχθει και υποβλήθει συ μφωνα
με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κα θε προσφε ρων μπορει να υποβα λει μο νο μι α προσφορα .

13.4

Δεν επιτρε πεται ή υποβολή εναλλακτικω ν προσφορω ν. 56

13.5

Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος του αντικειμε νου τής συ μβασής.

55
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή ριο για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομική α ποψή
προσφορα μο νο βα σει τιμή ς (χαμήλο τερή τιμή ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμετοχή στον διαγωνισμο απαιτει ται ή κατα θεσή απο τους συμμετε χοντες
οικονομικου ς φορει ς, κατα τους ο ρους τής παρ. 1 α) του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυήτική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανε ρχεται στο ποσο των 4.838,71 ευρω . 57
Στήν περι πτωσή ε νωσής οικονομικω ν φορε ων, ή εγγυ ήσή συμμετοχή ς περιλαμβα νει
και τον ο ρο ο τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορε ων
που συμμετε χουν στήν ε νωσή.

15.2

Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς συμμετοχή ς περιλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχει α :
α) τήν ήμερομήνι α ε κδοσής,
β) τον εκδο τή,
γ) τον κυ ριο του ε ργου ή το φορε α κατασκευή ς του ε ργου Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
προς τον οποι ο
απευθυ νονται,
δ) τον αριθμο τής εγγυ ήσής,
ε) το ποσο που καλυ πτει ή εγγυ ήσή,
στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τον Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή του οικονομικου φορε α υπε ρ
του οποι ου εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φονται ο λα τα
παραπα νω για κα θε με λος τής ε νωσής),
ζ) τους ο ρους ο τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ο δε
εκδο τής παραιτει ται του δικαιω ματος τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ο τι σε
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, το ποσο τής κατα πτωσής υπο κειται στο εκα στοτε
ισχυ ον τε λος χαρτοσή μου,
ή) τα στοιχει α τής διακή ρυξής (αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργου ) και τήν καταλήκτική
ήμερομήνι α υποβολή ς προσφορω ν,
θ) τήν ήμερομήνι α λή ξής ή τον χρο νο ισχυ ος τής εγγυ ήσής,
ι) τήν ανα λήψή υποχρε ωσής απο τον εκδο τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει το ποσο τής
εγγυ ήσής ολικα ή μερικα εντο ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα απο απλή ε γγραφή ειδοποι ήσή
εκει νου προς τον οποι ο απευθυ νεται.
(Στο σήμει ο αυτο γι νεται παραπομπή στα σχετικα υποδει γματα, εφο σον υπα ρχουν).

15.3

Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς πρε πει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα τή
λή ξή του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς του α ρθρου 19 τής παρου σας, ή τοι
με χρι ...................., α λλως ή προσφορα απορρι πτεται. Η αναθε τουσα αρχή μπορει , πριν
τή λή ξή τής προσφορα ς, να ζήτα απο τον προσφε ροντα να παρατει νει, πριν τή λή ξή
τους, τή δια ρκεια ισχυ ος τής προσφορα ς και τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς.

15.4

Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς καταπι πτει, υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, μετα απο γνω μή του
Τεχνικου Συμβουλι ου αν ο προσφε ρων αποσυ ρει τήν προσφορα του κατα τή δια ρκεια
ισχυ ος αυτή ς και στις περιπτω σεις του α ρθρου 4.2 τής παρου σας.
Η ε νστασή του αναδοχου κατα τής αποφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή του ποσου
τής εγγυή σεως.

15.5

Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με τήν προσκο μισή τής εγγυ ήσής
καλή ς εκτε λεσής.
Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επιστρε φεται στους λοιπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα
18
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ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016

58.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)59
16.1

…ΔΕΝ60 προβλε πεται ή χορή γήσή προκαταβολή ς στον Ανα δοχο …………………. 61

16.2

…ΔΕΝ προβλεπεται ή πλήρωμή πριμ στήν παρουσα συμβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπογραφή τής συ μβασής απαιτει ται ή παροχή εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα
με το α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψος τής οποι ας καθορι ζεται σε ποσοστο 5% επι
τής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή κατα τήν υπογραφή τής συ μβασής.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτωσή παρα βασής των ο ρων τής συ μβασής,
ο πως αυτή ειδικο τερα ορι ζει.
Σε περι πτωσή τροποποι ήσής τής συ μβασής κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποι α
συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει πριν
τήν τροποποι ήσή, συμπλήρωματική εγγυ ήσή το υ ψος τής οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο 5% επι
του ποσου τής αυ ξήσής χωρι ς ΦΠΑ.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνολικα και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμογή
ο λων των ο ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τουσας αρχή ς ή του κυρι ου του ε ργου
ε ναντι του αναδοχου.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογήμε νή απο φασή
του Προισταμε νου τής Διευθυ νουσας Υπήρεσι ας, ιδι ως μετα τήν οριστικοποι ήσή τής ε κπτωσής
του αναδοχου. Η ε νστασή του αναδοχου κατα τής αποφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή του
ποσου τής εγγυή σεως.
Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στήν
παρα γραφο 15.2 τής παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο και τον τι τλο τής σχετική ς
συ μβασής .

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτουργι ας
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.62

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικες επιστολες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιστωτικα ή χρήματοδοτικά
ιδρυματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τήν έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τής παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατή- μελή τής Ενωσής ή του
Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου ή στα κρατή-μερή τής ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες
διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισής, να εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθήκων και Δανειων, με παρακαταθεσή σε αυτο του
αντιστοιχου χρήματικου ποσου. 63
Αν συσταθει παρακαταθήκή με γραμματιο παρακαταθεσής χρεογραφων στο Ταμειο
Παρακαταθήκων και Δανειων, τα τοκομεριδια ή μερισματα που λήγουν κατα τή διαρκεια τής
εγγυήσής επιστρεφονται μετα τή λήξή τους στον υπερ ου ή εγγυήσή οικονομικο φορεα.
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17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ’ επιλογή του οικονομικου φορε α/ αναδοχου απο
ε ναν ή περισσο τερους εκδο τες τής παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτή τως του υ ψους των.
Εαν ή εγγυήσή εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισήμες
γλωσσες τής Ευρωπαικής Ένωσής, αλλα θα συνοδευεται απαραιτήτα απο μεταφρασή στήν ελλήνική
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 6.3. τής παρουσας.
Η αναθετουσα αρχή επικοινωνει με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδωσει τις εγγυήτικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει τήν εγκυροτήτα τους64.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων65 οριζεται
ή …02/03/2020…………, ήμερα ...Δευτερα......... και ώρα .15:00................
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται
η............05/03/2020....................., ημέρα..Πέμτη......... και ώρα ..10:00..........66
Αν, για λογους ανωτερας βιας ή για τεχνικους λογους δεν διενεργήθει ή αποσφραγισή κατα τήν
ορισθεισα ήμερα ή αν μεχρι τή μερα αυτή δεν εχει υποβλήθει καμια προσφορα, ή αποσφραγισή και ή
καταλήκτική ήμερομήνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδήποτε αλλή ήμερα, με αποφασή τής
αναθετουσας αρχής. Η αποφασή αυτή κοινοποιειται
στους προσφεροντες, με σω τής
λειτουργικο τήτας “Επικοινωνι α”, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ήμερες πριν τή νεα ήμερομήνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελιδα τής αναθετουσας αρχής, εφοσον διαθετει, καθως και
στον ειδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χω ρο “ήλεκτρονικοι διαγωνισμοι ” τής πυ λής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεα αυτή ήμερομήνια δεν καταστει δυνατή ή
αποσφραγισή των προσφορων ή δεν υποβλήθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ήμερομήνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προήγουμενων εδαφιων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε υποβαλλομενή προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τή διαταξή του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστήμα 9 μηνών67, απο τήν ήμερομήνια λήξής τής προθεσμιας
υποβολής των προσφορων.
Η αναθε τουσα αρχή μπορει , πριν τή λή ξή του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς, να ζήτα απο τους
προσφε ροντες να παρατει νουν τή δια ρκεια ισχυ ος τής προσφορα ς τους και τής εγγυ ήσής
συμμετοχή ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
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1. Η προκήρυξή συμβασής 68 και ή παρουσα Διακήρυξή δήμοσιευθήκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστοσελι δα τής αναθε τουσας αρχή ς (www.ppel .gr), (εφο σον
υπα ρχει), συ μφωνα με το α ρθρο 2 τής παρου σας.
3. Περι λήψή τής παρου σας Διακή ρυξής δήμοσιευ εται στον Ελλήνικο Τυ πο69, συ μφωνα με το
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προγραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ τής κειμενής νομοθεσιας απαραιτήτων δήμοσιευσεων τής προκήρυξής τής
δήμοπρασιας στήν οποια αναδειχθήκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πλήρωμής του εργου. Τα εξοδα δήμοσιευσεων των τυχον προήγουμενων διαγωνισμων για
τήν αναθεσή του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μή απαραιτήτων εκ του νομου δήμοσιευσεων
βαρυνουν τήν αναθετουσα αρχή και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.

Άρθρο 20A: Διαβουλευσή επι των δήμοσιευμενων εγγραφων τής συμβασής70
………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συμβασή ανατιθεται βασει του κριτήριου του αρθρου 14 τής παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τή συμμετοχή βασει τής παρ. Α του αρθρου 22 τής παρουσας και πλήροι τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 τής παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιωμα συμμετοχής εχουν φυσικα ή νομικα προσωπα, ή ενωσεις αυτων 71 που
δραστήριοποιουνται σε εργα κατήγοριας OΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και ανω 72 και σε έργα κατήγοριας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, A1 τάξης λογω αναβαθμισής οριου(Κοινοπραξια φυσικων ή νομικων προσωπων), και
Α2, τάξης και ανω και που ειναι εγκατεστήμενα σε:
α) σε κρατος-μελος τής Ένωσής,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο που ή υπο αναθεσή δήμοσια
συμβασή καλυπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειωσεις του σχετικου με τήν
Ένωσή
Προσαρτήματος
I
τής
ως
ανω
Συμφωνιας,
καθως
και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στήν περιπτωσή γ΄ τής παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις ή πολυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμοσιων
συμβασεων.
21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσής.72,
21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβλήθουν συγκεκριμενή νομική μορφή για τήν υποβολή
προσφορας. Σε περιπτωσή που ή ενωσή αναδειχθει αναδοχος ή νομική τής μορφή πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται ή υπαρξή ενος και μοναδικου φορολογικου μήτρωου για τήν ενωσή (πχ
κοινοπραξια).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στήν περιπτωσή ενωσής οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξής :
- αναφορικα με τις απαιτήσεις του αρθρου 22 Α τής παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται απο
καθε μελος τής ενωσής
- αναφορικα με τις απαιτήσεις του αρθρου 22.Β τής παρουσας, καθε μελος τής ενωσής θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μήτρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω αρθρο,
τουλαχιστον σε μια απο τις κατήγοριες που αφορα στο υπο αναθεσή εργο. Περαιτερω, αθροιστικα
πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατήγοριες του εργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τή συμμετοχή σε διαδικασια συναψής συμβασής, εφοσον
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο ή νομικο προσωπο) ή σε ενα απο
τα μελή του (αν προκειται περι ενωσής οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλήτή73 καταδικαστική αποφασή για εναν απο τους
ακολουθους λογους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτή οριζεται στο αρθρο 2 τής αποφασής-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου τής 24ής Οκτωβριου 2008, για τήν καταπολεμήσή του οργανωμενου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 τής συμβασής περι τής καταπολεμήσής τής διαφθορας στήν
οποια ενεχονται υπαλλήλοι των Ευρωπαικων Κοινοτήτων ή των κρατων-μελων τής Ένωσής (ΕΕ C 195
τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραγραφο 1 του αρθρου 2 τής αποφασής-πλαισιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλιου τής 22ας Ιουλιου 2003, για τήν καταπολεμήσή τής δωροδοκιας στον ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L
192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στήν κειμενή νομοθεσια ή στο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα,
γ) απάτη, κατα τήν εννοια του αρθρου 1 τής συμβασής σχετικα με τήν προστασια των οικονομικων
συμφεροντων των Ευρωπαικων Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποια κυρωθήκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστήριοτήτες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 τής αποφασής-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου τής
13ής Ιουνιου 2002, για τήν καταπολεμήσή τής τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή ήθική
αυτουργια ή συνεργεια ή αποπειρα διαπραξής εγκλήματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματοδοτήσή τής τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 τής Οδήγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου τής 26ής Οκτωβριου 2005, σχετικα με τήν προλήψή τής χρήσιμοποιήσής του
χρήματοπιστωτικου συστήματος για τή νομιμοποιήσή εσοδων απο παρανομες δραστήριοτήτες και τή
χρήματοδοτήσή τής τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποια ενσωματωθήκε στήν
εθνική νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 τής
Οδήγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου τής 5ής Απριλιου 2011, για
τήν προλήψή και τήν καταπολεμήσή τής εμποριας ανθρωπων και για τήν προστασια των θυματων τής,
καθως και για τήν αντικαταστασή τής αποφασής-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101
τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποια ενσωματωθήκε στήν εθνική νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισής οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθήκε
αμετακλήτή καταδικαστική αποφασή ειναι μελος του διοικήτικου, διευθυντικου ή εποπτικου οργανου
του εν λογω οικονομικου φορεα ή εχει εξουσια εκπροσωπήσής, λήψής αποφασεων ή ελεγχου σε αυτο.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενής ευθυνής (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), ή υποχρεωσή του προήγουμενου εδαφιου, αφορα τους
διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), ή υποχρεωσή του προήγουμενου εδαφιου αφορα τον
Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελή του Διοικήτικου Συμβουλιου.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, ή εν λογω υποχρεωσή αφορα τα μελή του Διοικήτικου
Συμβουλιου74.
22.A.2 Όταν ο προσφερων εχει αθετήσει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στήν καταβολή φορων ή
εισφορων κοινωνικής ασφαλισής και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστική ή διοικήτική αποφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ, συμφωνα με διαταξεις τής χωρας οπου ειναι εγκατεστήμενος ή τήν
εθνική νομοθεσια ή/και ή αναθετουσα αρχή μπορει να αποδειξει με τα καταλλήλα μεσα οτι ο
προσφερων εχει αθετήσει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα τήν καταβολή φορων ή εισφορων
κοινωνικής ασφαλισής.
Αν ο προσφερων ειναι Έλλήνας πολιτής ή εχει τήν εγκαταστασή του στήν Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του
που αφορουν τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής καλυπτουν, τοσο τήν κυρια, οσο και τήν επικουρική
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Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπλήρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους ή τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής που οφει λει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωσή,
των δεδουλευμενων τοκων ή των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για τήν
καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθετουσα αρχή γνωριζει ή μπορει να αποδειξει με τα καταλλήλα μεσα οτι εχουν επιβλήθει
σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστήμα δυο (2) ετων πριν απο τήν ήμερομήνια
λήξής τής προθεσμιας υποβολής προσφορας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβολής προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος
Επιθεωρήσής Εργασιας για παραβασεις τής εργατικής νομοθεσιας που χαρακτήριζονται, συμφωνα με
τήν υπουργική αποφασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψήλής» ή «πολυ
υψήλής» σοβαροτήτας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργήθεντες ελεγχους, ή ββ)
δυο (2) πραξεις επιβολής προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος Επιθεωρήσής
Εργασιας για παραβασεις τής εργατικής νομοθεσιας που αφορουν τήν αδήλωτή εργασια, οι οποιες
προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργήθεντες ελεγχους.
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτήσει τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ75.

22.A.3 α) Κατ’εξαιρεσή, για τους πιο κατω επιτακτικους λογους δήμοσιου συμφεροντος ............ 76( οπως
δήμοσιας υγειας ή προστασιας του περιβαλλοντος, οι οποιοι συμπλήρωνονται απο τήν αναθετουσα
αρχή ) δεν εφαρμοζονται οι παραγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιρεσή, οταν ο αποκλεισμος ειναι σαφως δυσαναλογος, ιδιως οταν μονο μικρα ποσα των
φορων ή των εισφορων κοινωνικής ασφαλισής δεν εχουν καταβλήθει ή οταν ο προσφερων
ενήμερωθήκε σχετικα με το ακριβες ποσο που οφει λεται λογω αθετήσής των υποχρεωσεων του οσον
αφορα στήν καταβολή φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής σε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε τή
δυνατοτήτα να λαβει μετρα, συμφωνα με το τελευταιο εδαφιο τής περ. β' τής παρ. 2 του αρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο τήν εκπνοή τής προθεσμιας υποβολής προσφορας του αρθρου 18 τής παρουσας,
δεν εφαρμοζεται 77ή παραγραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:78
(α) εχει αθετήσει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στήν παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευσή ή εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσής ή ειδικής
εκκαθαρισής ή τελει υπο αναγκαστική διαχειρισή απο εκκαθαριστή ή απο το δικαστήριο ή εχει υπαχθει
σε διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου ή εχει αναστει λει τις επιχειρήματικες του δραστήριοτήτες ή
εαν βρισκεται σε οποιαδήποτε αναλογή καταστασή προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια,
προβλεπομενή σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχή μπορει να μήν αποκλειει εναν
οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στήν παραπανω
περιπτωσή, υπο τήν προυποθεσή οτι ή αναθετουσα αρχή εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε
θεσή να εκτελεσει τή συμβασή, λαμβανοντας υποψή τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τή
συνεχισή τής επιχειρήματικής του λειτουργιας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδήγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας
συνήψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τή στρεβλωσή του ανταγωνισμου,
δ) εαν μια καταστασή συγκρουσής συμφεροντων κατα τήν εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια καταστασή στρεβλωσής του ανταγωνισμου απο τήν προτερή συμμετοχή των οικονομικων
24
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φορεων κατα τήν προετοιμασια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρή ή επαναλαμβανομενή πλήμμελεια κατα τήν
εκτελεσή ουσιωδους απαιτήσής στο πλαισιο προήγουμενής δήμοσιας συμβασής, προήγουμενής
συμβασής με αναθετοντα φορεα ή προήγουμενής συμβασής παραχωρήσής που ειχε ως αποτελεσμα
τήν προωρή καταγγελια τής προήγουμενής συμβασής, αποζήμιωσεις ή αλλες παρομοιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δήλωσεων κατα τήν παροχή των
πλήροφοριων που απαιτουνται για τήν εξακριβωσή τής απουσιας των λογων αποκλεισμου ή τήν
πλήρωσή των κριτήριων επιλογής, εχει αποκρυψει τις πλήροφοριες αυτες ή δεν ειναι σε θεσή να
προσκομισει τα δικαιολογήτικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογή του αρθρου 23 τής παρουσας,
(ή) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρήσε να επήρεασει με αθεμιτο τροπο τή διαδικασια λήψής
αποφασεων τής αναθετουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικες πλήροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτήμα στή διαδικασια συναψής συμβασής ή να παρασχει εξ αμελειας
παραπλανήτικες πλήροφοριες που ενδεχεται να επήρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, τήν επιλογή ή τήν αναθεσή,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια τήν ακεραιοτήτα του.

22.Α.5. Αποκλειεται απο τή συμμετοχή στή διαδικασια συναψής δήμοσιας συμβασής (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προυποθεσεις εφαρμογής τής παρ. 4 του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 79

22.Α.6. Η αναθετουσα αρχή αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο κατα τή
διαρκεια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
ή παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τή διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
προήγουμενων παραγραφων.

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.80

22.Α.7. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις
παραγραφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.481 μπορει να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει
οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν τήν αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος
λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκή, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται
απο τή διαδικασια συναψής συμβασής. Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις
αξιολογουνται σε συναρτήσή με τή σοβαροτήτα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου
αδικήματος ή του παραπτωματος. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκή, γνωστοποιειται στον οικονομικο
φορεα το σκεπτικο τής αποφασής αυτής. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδική
αποφασή, απο τή συμμετοχή σε διαδικασιες συναψής συμβασής ή αναθεσής παραχωρήσής δεν μπορει
να κανει χρήσή τής ανωτερω δυνατοτήτας κατα τήν περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στήν εν
λογω αποφασή στο κρατος - μελος στο οποιο ισχυει ή αποφασή.
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22.Α.8. Η αποφασή για τήν διαπιστωσή τής επαρκειας ή μή των επανορθωτικων μετρων κατα τήν
προήγουμενή παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβλήθει, με τήν κοινή υπουργική αποφασή του αρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινή του αποκλεισμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο τήν παρουσα διαδικασια
συναψής δήμοσιας συμβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 82
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα τήν καταλλήλοτήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριοτήτας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μήτρωο που τήρειται στο
κρατος εγκαταστασής τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μήτρωο Εργολήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακα
Μήτρωα στήν κατήγορια/-ιες εργου του αρθρου 21 τής παρουσας83. Οι προσφεροντες που ειναι
εγκατεστήμενοι σε κρατος μελος τής Ευρωπαικής Ένωσής απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα
Μήτρωα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια84
................................................................................
..............................................................................
Ειδικα οι εργολήπτικες επιχειρήσεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να υπερβαινουν
τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα85
....................................................................................
....................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης86
Τα προτυπα διασφαλισής ποιοτήτας και τα προτυπα περιβαλλοντική διαχειρισής του αρθρου 22.Ε
Αποδεικνυονται με:
Α) Πιστοποιήτικο Ποιοτήτας συμφωνα με το ISO9001 ή ισοδυναμο (διαχειρισής μελετων, επιβλεψής
και κατασκευής υδραυλικων εργων ή εργασιων,
Β) Πιστοποιήτικο Ποιοτήτας συμφωνα με το ISO14001 ή ισοδυναμο (περιβαλλοντικής διαχειρισής,
μελετων, επιβλεψής και κατασκευής υδραυλικων εργων ή εργασιων) και
Γ) Πιστοποιήτικο Ποιοτήτας συμφωνα με το ISO18001 ή ισοδυναμο (Συστήματα Διαχειρισής Υγιεινής
και Ασφαλειας στήν Εργασια ).
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορα τα κριτήρια τής οικονομικής και χρήματοοικονομικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα
με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στήριζεται στις
ικανοτήτες αλλων φορεων, ασχετως τής νομικής φυσής των δεσμων του με αυτους.
Η αναθετουσα αρχή ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 τής παρουσας, εαν οι φορεις, στις
ικανοτήτες των οποιων προτιθεται να στήριχθει ο προσφερων, πλήρουν τα σχετικα κριτήρια επιλογής
και εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στήν παρουσα διακήρυξή. Όσον αφορα τα
κριτήρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που οριζονται
στήν περιπτωσή στ του Μερους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με τήν
σχετική επαγγελματική εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται στις ικανοτήτες αλλων
φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες ή τις υπήρεσιες για τις οποιες απαιτου νται
οι συγκεκριμενες ικανοτήτες.
Όταν ο οικονομικος φορεας στήριζεται στις ικανοτήτες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτήρια που
σχετιζονται με τήν οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι87 για τήν εκτελεσή τής συμβασής.
Στήν περιπτωσή ενωσής οικονομικων φορεων, ή ενωσή μπορει να στήριζεται στις ικανοτήτες των
συμμετεχοντων στήν ενωσή ή αλλων φορεων (για τα κριτήρια τής οικονομικής και
χρήματοοικονομικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα).
Η εκτελεσή των ......88 γινεται υποχρεωτικα απο τον προσφεροντα ή, αν ή προσφορα υποβαλλεται απο
ενωσή οικονομικων φορεων, απο εναν απο τους συμμετεχοντες στήν ενωσή αυτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής89
23.1 Κατα τήν υποβολή προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Τυποποιήμενο Έντυπο
Υπευθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενήμερωμενή
υπευθυνή δήλωσή, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταστασή των πιστοποιήτικων που εκδιδουν δήμοσιες αρχες ή τριτα μερή, επιβεβαιωνοντας οτι
ο εν λογω οικονομικος φορεας πλήροι τις ακολουθες προυποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α τής παρουσας,
β) πλήροι τα σχετικα κριτήρια επιλογής τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε τής
παρουσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, μπορει να ζήτήθει απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα ή ορισμενα δικαιολογήτικα τής επομενής παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για τήν ορθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
Το ΤΕΥΔ μπορει να υπογραφεται εως δεκα (10) ήμερες πριν τήν καταλήκτική ήμερομήνια υποβολής
των προσφορων90.
Κατα τήν υποβολή του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατή, με μονή τήν υπογραφή του κατα περιπτωσή εκπροσωπου
του οικονομικου φορεα, ή προκαταρκτική αποδειξή των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο
αρθρο 22.Α.1 τής παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελή του διοικήτικου,
διευθυντικου ή εποπτικου οργανου του ή εχουν εξουσια εκπροσωπήσής, λήψής αποφασεων ή ελεγχου
σε αυτον 91.
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για τήν εφαρμογή του παροντος, νοειται ο νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο ή το πρακτικο εκπροσωπήσής του
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κατα το χρονο υποβολής τής προσφορας ή το αρμοδιως εξουσιοδοτήμενο φυσικο προσωπο να
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψής συμβασεων ή για τή συγκεκριμενή
διαδικασια συναψής συμβασής92.
Στήν περιπτωσή υποβολής προσφορας απο ενωσή οικονομικων φορεων, το Τυποποιήμενο Έντυπο
Υπευθυνής Δήλωσής ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος τής ενωσής.
Στήν περιπτωσή που προσφερων οικονομικος φορεας δήλωνει στο Τυποποιήμενο Έντυπο Υπευθυνής
Δήλωσής ( ΤΕΥΔ) τήν προθεσή του για αναθεσή υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ και
το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
Στήν περιπτωσή που προσφερων οικονομικος φορεας στήριζεται στις ικανοτήτες ενος ή περισσοτερων
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καθε φορεα στις ικανοτήτες του
οποιου στήριζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχής και οι οροι και προυποθεσεις συμμετοχής, οπως οριστήκαν στα αρθρα 21 και
22 τής παρουσας, κρινονται κατα τήν υποβολή τής προσφορας, κατα τήν υποβολή των
δικαιολογήτικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τή συναψή τής συμβασής, συμφωνα με
το αρθρο 4.2 (ε) τής παρουσας
Στήν περιπτωσή που προσφερων οικονομικος φορεας ή ενωσή αυτων στήριζεται στις ικανοτήτες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ τής παρουσας, οι φορεις στήν ικανοτήτα των οποιων
στήριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας ή ενωσή αυτων, υποχρεουνται στήν υποβολή των
δικαιολογήτικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του α ρθρου 22 Α τής
παρουσας και οτι πλήρουν τα σχετικα κριτήρια επιλογής κατα περιπτωσή (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικος φορεας υποχρεουται να αντικαταστήσει εναν φορεα στήν ικανοτήτα του οποιου
στήριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πλήροι το σχετικο κριτήριο επιλογής ή για τον οποιο συντρεχουν
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 493 του αρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογήτικα ή αλλα αποδεικτικα στοιχεια,
αν και στο μετρο που ή αναθετουσα αρχή εχει τή δυνατοτήτα να λαμβανει τα πιστοποιήτικα ή τις
συναφεις πλήροφοριες απευθειας μεσω προσβασής σε εθνική βασή δεδομενων σε οποιοδήποτε κρατος
- μελος τής Ένωσής, ή οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μήτρωο συμβασεων, εικονικο φακελο
επιχειρήσής, ήλεκτρονικο συστήμα αποθήκευσής εγγραφων ή συστήμα προεπιλογής. Η δήλωσή για τήν
προσβασή σε εθνική βασή δεδομενων εμπεριεχεται στο Τυποποιήμενο Έντυπο Υπευθυνής Δήλωσής
(ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογήτικα, οταν ή αναθετουσα αρχή που
εχει αναθεσει τή συμβασή διαθετει ήδή τα δικαιολογήτικα αυτα.
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 τής παρουσας, υποβαλλονται, συμφωνα με
τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα αποδεικτικα τα οποια αποτελουν ιδιωτικα εγγραφα,
μπορει να γινονται αποδεκτα και σε απλή φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνή δήλωσή
στήν οποια βεβαιωνεται ή ακριβεια τους94.
Επισήμαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
•
οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στήν παρουσα Διακήρυξή, εφοσον εχουν
συνταχθει εως τρεις (3) μήνες πριν απο τήν υποβολή τους,
•
οι υπευθυνες δήλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα τήν κοινοποιήσή τής προσκλήσής
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για τήν υποβολή των δικαιολογήτικων95. Σήμειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρήσή του γνήσιου τής
υπογραφής τους .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικής ήλεκτρονικής προσκλήσής απο τήν αναθετουσα αρχή,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογήτικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 τής παρουσας96:
Για τήν αποδειξή τής μή συνδρομής των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α ο προσωρινος αναδοχος
υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογήτικα:
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
αποσπασμα του ποινικου μήτρωου ή, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο
αρμοδια δικαστική ή διοικήτική αρχή του κρατους-μελους ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπου
ειναι εγκατεστήμενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πλήρουνται αυτες οι
προυποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μήνες πριν απο τήν υποβολή του97 Η υποχρεωσή
προσκομισής του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων
τής παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικο που εκδιδεται απο τήν αρμοδια αρχή του
οικειου κρατους - μελους ή χωρας, περι του οτι εχουν εκπλήρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου
φορεα, οσον αφορα στήν καταβολή φορων (φορολογική ενήμεροτήτα) και στήν καταβολή των
εισφορων κοινωνικής ασφαλισής (ασφαλιστική ενήμεροτήτα)98 συμφωνα με τήν ισχυουσα νομοθεσια
του κρατους εγκαταστασής ή τήν ελλήνική νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι εν ισχυ κατα το χρονο
υποβολής του, αλλως, στήν περιπτωσή που δεν αναφερεται σε αυτο χρονος ισχυος, που να εχει εκδοθει
εως τρεις (3) μήνες πριν απο τήν υποβολή του99.
Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστήμενοι ή εκτελουν εργα στήν Ελλαδα τα σχετικα
δικαιολογήτικα που υποβαλλονται ειναι
φορολογική ενήμεροτήτα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετε χει για τα δήμοσια εργα που ειναι
σε εξελιξή100. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνή δήλωσή101 περι του οτι δεν εχουν
υποχρεωσή καταβολής φορων στήν Ελλαδα. Σε περιπτωσή που εχουν τετοια υποχρεωσή θα
υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο τής οικειας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενήμεροτήτα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο ασφαλιστικο φορεα102. Η
ασφαλιστική ενήμεροτήτα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου
φορεα α) ως φυσικο ή νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας, β) για
εργα που εκτελει μονος του ή σε κοινοπραξια καθως και γ) για τα στελεχή του που εχουν υποχρεωσή
ασφαλισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν
αποδεικτικο ασφαλιστικής ενήμεροτήτας (κυριας και επικουρικής ασφαλισής) για το προσωπικο τους
με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελή του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο
προσωπικο Δεν αποτελουν αποδειξή ενήμεροτήτας τής προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα
ασφαλιστικής ενήμεροτήτας των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο τής εταιριας ως
εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνή δήλωσή περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο
υπαρχει υποχρεωσή ασφαλισής σε ήμεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν απασχολουν τετοιο
προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικής ενήμεροτήτας.
- υπευθυνή δήλωσή του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστική ή διοικήτική αποφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ για τήν αθετήσή των υποχρεωσεων του οσον αφορα στήν καταβολή
φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικο απο τή Διευθυνσή Προγραμματισμου
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και Συντονισμου τής Επιθεωρήσής Εργασιακων Σχεσεων, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μήνες πριν
απο τήν υποβολή του103, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις επιβολής προστιμου που εχουν
εκδοθει σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστήμα δυο (2) ετων πριν απο τήν ήμερομήνια
λήξής τής προθεσμιας υποβολής προσφορας.
Μεχρι να καταστει εφικτή ή εκδοσή του ανωτερω πιστοποιήτικου, υποβαλλεται υπευθυνή δήλωσή του
οικονομικου φορεα, χωρις να απαιτειται επισήμή δήλωσή του ΣΕΠΕ σχετικα με τήν εκδοσή του
πιστοποιήτικου 104.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22105: πιστοποιήτικο που εκδιδεται απο τήν αρμοδια
δικαστική ή διοικήτική αρχή του οικειου κρατους - μελους ή χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
μήνες πριν απο τήν υποβολή του106 . Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστήμενοι ή
εκτελουν εργα στήν Ελλαδα το πιστοποιήτικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευσή, , πτωχευτικο συμβιβασμο,
αναγκαστική διαχειρισή, δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσής εκδιδεται απο το αρμοδιο
πρωτοδικειο τής εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιήτικο οτι το νομικο προσωπο δεν εχει
τεθει υπο εκκαθαρισή με δικαστική αποφασή εκδιδεται απο το οικειο Πρωτοδικειο τής εδρας του
οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιήτικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαρισή με αποφασή των εταιρων
εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα ισχυουν. Ειδικά ή μή
αναστολή των επιχειρήματικών δραστήριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστήμένους
στήν Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρονικής πλατφόρμας τής
Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμοσίων Εσόδων107.
(δ) Αν το κρατος-μελος ή χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικα ή οπου
τα πιστοποιήτικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α., το
εγγραφο ή το πιστοποιήτικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκή βεβαιωσή, απο υπευθυνή δήλωσή του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής, συμβολαιογραφου ή αρμοδιου επαγγελματικου ή
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπου ειναι
εγκατεστήμενος ο οικονομικος φορεας. Στήν περιπτωσή αυτή οι αρμοδιες δήμοσιες αρχες παρεχουν
επισήμή δήλωσή στήν οποια αναφερεται οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα ή τα πιστοποιήτικα τής
παρουσας παραγραφου ή οτι τα εγγραφα ή τα πιστοποιήτικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις
περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α τής παρουσας.
Οι επισήμες δήλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετήριου πιστοποιήτικων
(e-Certis)108 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθει με οποιονδήποτε τροπο οτι, στήν εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψή πιστοποιήτικα, ή
προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22109, υποβαλλεται υπευθυνή
δήλωσή του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου110.
Ειδικα για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22111, για τις εργολήπτικες
επιχειρήσεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιήτικα χορήγουμενα απο τα
αρμοδια επιμελήτήρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα
με βεβαιωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν τήν εργολήπτική επιχειρήσή, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο
επαγγελματικο παραπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22112
Για τήν αποδειξή τής μή συνδρομής του λογου αποκλεισμου τής παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμή εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται τής υποχρεωσής αυτής οι εταιρειες
που ειναι εισήγμενες στο Χρήματιστήριο τής χωρας εγκαταστασής τους και υποβαλλουν περι τουτου
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- Πιστοποιήτικο αρμοδιας αρχής του κρατους τής εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι
ονομαστικες που να εχει εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν απο τήν υποβολή του.113
- Αναλυτική καταστασή με τα στοιχεια των μετοχων τής εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στο βιβλιο μετοχων τής εταιρειας,
το πολυ τριαντα εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ήμερα υποβολής τής προσφορας.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιζουν μονο τήν αναλυτική
καταστασή με τα στοιχεια των μετοχων τής εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στο βιβλιο μετοχων τής εταιρειας, το πολυ
τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ήμερα υποβολής τής προσφορας καθως ή απαιτήσή για
τήν υποβολή του πιστοποιήτικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες,
καλυπτεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 τής παρουσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δικαιο τής εδρας τους ονομαστικες
μετοχες, προσκομιζουν :
αα) Πιστοποιήτικο αρμοδιας αρχής του κρατους τής εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι
μετοχες ειναι ονομαστικες,
ββ) Αναλυτική καταστασή μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια
αυτα ειναι καταχωρήμενα στο βιβλιο μετοχων τής εταιρειας με ήμερομήνια το πολυ 30 εργασιμες
ήμερες πριν τήν υποβολή τής προσφορας.
γγ) Καθε αλλο στοιχειο απο το οποιο να προκυπτει ή ονομαστικοποιήσή μεχρι φυσικου προσωπου
των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ήμερες πριν τήν υποβολή τής
προσφορας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο τής χωρας στήν οποια εχουν τήν εδρα
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν :
αα) Βεβαιωσή περι μή υποχρεωσής ονομαστικοποιήσής των μετοχων απο αρμοδια αρχή, εφοσον
υπαρχει σχετική προβλεψή, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνή δήλωσή του διαγωνιζομενου.
ββ) Έγκυρή και ενήμερωμενή καταστασή μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τήρειται τετοια καταστασή, προσκομιζεται σχετική καταστασή μετοχων (με 1%),
συμφωνα με τήν τελευταια Γενική Συνελευσή, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στήν εταιρεια.
δδ) Αν δεν προσκομισθει καταστασή κατα τα ανωτερω, ή εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι
μετοχοι αυτοι δεν τής ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχή δεν υπεισερχεται στήν κρισή τής ως ανω
αιτιολογιας. Δυναται ωστοσο να αποδειξει τή δυνατοτήτα υποβολής τής καταστασής μετοχων και μονο
στήν περιπτωσή αυτή ή εταιρεια αποκλειεται απο τήν παρουσα διαδικασια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται ή υπευθυνή δήλωσή τής κοινής αποφασής
των Υπουργων Αναπτυξής και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για τήν περιπτωσή του αρθρου 22.Α.9. τής παρουσας διακήρυξής, υπευθυνή δήλωσή του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφασή αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα τήν καταλλήλοτήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριοτήτας, οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ114
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στήν/στις κατήγορια/ες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ειναι εγγεγραμμενοι σε επισήμους καταλογους σε ταξή
αντιστοιχή τής Α1 και άνω, του Μήτρωου Εργολήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που τήρειται στή
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και σε εργα κατήγοριας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ειναι εγγεγραμμενα σε επισήμους
καταλογους σε ταξή αντιστοιχή τής Α2 και άνω καθως και κοινοπραξιες εργολήπτικων επιχειρήσεων
εγγεγραμμενες στήν Α1 (αναβαθμισή λογω οριου κοινοπραξιας)
115

(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστήμενοι σε λοιπα κρατή μελή τής Ευρωπαικής Ένωσής
προσκομιζουν τις δήλωσεις και πιστοποιήτικα που περιγραφονται στο Παραρτήμα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστήμενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο που ή υπο αναθεσή
δήμοσια συμβασή καλυπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειωσεις του
σχετικου με τήν Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως ανω Συμφωνιας, ή σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν
στήν προήγουμενή περιπτωσή και εχουν συναψει διμερεις ή πολυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε
θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιήτικο αντιστοιχου
επαγγελματικου ή εμπορικου μήτρωου. Στήν περιπτωσή που χωρα δεν τήρει τετοιο μήτρωο, το
εγγραφο ή το πιστοποιήτικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκή βεβαιωσή, απο υπευθυνή δήλωσή του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής, συμβολαιογρα φου ή αρμοδιου επαγγελματικου ή
εμπορικου οργανισμου τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπου ειναι εγκατεστήμενος ο οικονομικος
φορεας οτι δεν τήρειται τετοιο μήτρωο και οτι ασκει τή δραστήριοτήτα του αρθρου 21 τής παρουσας.
Τα ως ανω δικαιολογήτικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα (30)
εργασιμες ήμερες πριν απο τήν υποβολή τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων
φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος 116
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργολήπτικες επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
•
•

ειτε απο τή βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποια αποτελει τεκμήριο των πλήροφοριων που
περιεχει
ειτε, στήν περιπτωσή που οι απαιτήσεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο τή βεβαιωσή
εγγραφής, με τήν υποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται
στο Μερος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτή ρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 117

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπορει να υποβαλλεται για τήν αποδειξή μονο ορισμενων
απαιτήσεων οικονομικής και χρήματοοικονομικής επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για τήν αποδειξή
των λοιπων απαιτήσεων μπορουν να προσκομιζονται ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με τήν τιθεμενή στο
αρθρο 22.Γ απαιτήσή.
Ειδικα, για τήν αποδειξή τής απαιτήσής τής μή υπερβασής των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:
• με τήν υποβολή ενήμεροτήτας πτυχιου εν ισχυει ή
• με τήν υποβολή υπευθυνής δήλωσής του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενής απο
πινακα ολων των υπο εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμονομενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο
κοινοπραξιας ή υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και
το συνολικο ανεκτελεστο, για τις εργολήπτικες επιχειρήσεις που δεν διαθετουν
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(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθετουν
πιστοποιήτικο απο οργανισμους πιστοποιήσής που συμμορφωνονται με τα ευρωπαικα προτυπα
πιστοποιήσής, κατα τήν εννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιήτικο εγγραφής, εκδιδομενο απο τήν
αρμοδια αρχή ή το πιστοποιήτικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιήσής, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισήμους καταλογους ή
διαθετουν πιστοποιήτικο απο οργανισμους πιστοποιήσής κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογήτικα ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανο τήτα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργολήπτικε ς επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

ειτε απο τή βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποια αποτελει τεκμήριο των πλήροφοριων που
περιεχει
ειτε, στήν περιπτωσή που οι απαιτήσεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο τή

βεβαιωσή εγγραφής, με τήν υποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 118 αναλογα με τήν τιθεμενή
στο αρθρο 22.Δ απαιτήσή.
Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπορει να υποβαλλεται για τήν αποδειξή μονο ορισμενων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανοτήτας του αρθρου 22.Δ, ενω για τήν αποδειξή των
λοιπων απαιτήσεων μπορουν να προσκομιζονται ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθε τουν πιστοποιήτικο απο οργανισμου ς πιστοποι ήσής που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα
προ τυπα πιστοποι ήσής, κατα τήν ε ννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιήτικο εγγραφή ς
εκδιδο μενο απο τήν αρμο δια αρχή ή το πιστοποιήτικο που εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο
πιστοποι ήσής, κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφο 9 του
παρο ντος α ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει ς που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλογους ή
διαθε τουν πιστοποιήτικο απο οργανισμου ς πιστοποι ήσής κατα τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως
δικαιολογήτικα ε να ή περισσο τερα απο τα αποδεικτικα με σα που προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 119
Ο υποψήφιος οικονομικος φορεας θα πρεπει να προσκομισει με τα δικαιολογήτικα συμμετοχής του
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επι ποινή ακυροτήτας, α) Πιστοποιήτικο Ποιοτήτας συμφωνα με το ISO9001 ή ισοδυναμο
(διαχειρισής μελετων, επιβλεψής και κατασκευής υδραυλικων εργων ή εργασιων, β) Πιστοποιήτικο
Ποιοτήτας συμφωνα με το ISO14001 ή ισοδυναμο (περιβαλλοντικής διαχειρισής, μελετων, επιβλεψής
και κατασκευής υδραυλικων εργων ή εργασιων) και γ) Πιστοποιήτικο Ποιοτήτας συμφωνα με το
ISO18001 ή ισοδυναμο (Συστήματα Διαχειρισής Υγιεινής και Ασφαλειας στήν Εργασια).
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωσή νομικου προσωπου, υποβαλλονται ήλεκτρονικα, στον φακελο “Δικαιολογήτικα
Προσωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιήτικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει ή εξουσια υπογραφής
του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες
πριν απο τήν υποβολή τους 120, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν
συγκεκριμενο χρονο ισχυος.
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασής,
2. Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δήμοσιευτει ολες οι
μεχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτου ή επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιήμενου
καταστατικου (εφοσον υπαρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δήμοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπήσής του νομικου προσωπου,
4. Πρακτικο Δ.Σ περι εγκρισής συμμετοχής στο διαγωνισμο, στο οποιο μπορει να περιεχεται
και εξουσιοδοτήσή (εφοσον αυτο προβλεπεται απο το καταστατικο του υποψήφιου
αναδοχου) για υπογραφή και υποβολή προσφορας σε περιπτωσή που δεν υπογραφει ο ιδιος
ο νομιμος εκπροσωπος του φορεα τήν προσφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του
διαγωνισμου και οριζεται συγκεκριμενο ατομο,
5. Πιστοποιήτικο αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής περι τροποποιήσεων του
καταστατικου / μή λυσής τής εταιρειας.
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφο του καταστατικου, με ολα τα μεχρι σήμερα τροποποιήτικα, ή φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο δικήγορο, κωδικοποιήμενου καταστατικου, εφοσον υπαρχει.
2. Πιστοποιήτικα αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής περι των τροποποιήσεων του
καταστατικου.
Σε περιπτωσή εγκαταστασής τους στήν αλλοδαπή, τα δικαιολογήτικα συστασής τους
εκδιδονται με βασή τήν ισχυουσα νομοθεσια τής χωρας που ειναι εγκατεστήμενα, απο τήν
οποια και εκδιδεται το σχετικο πιστοποιήτικο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλογους ή διαθε τουν
πιστοποι ήσή απο οργανισμου ς πιστοποι ήσής που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα προ τυπα
πιστοποι ήσής, κατα τήν ε ννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορου ν να υποβα λλουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιήτικο εγγραφή ς εκδιδο μενο απο τήν
αρμο δια αρχή ή το πιστοποιήτικο που εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο πιστοποι ήσής.
Στα πιστοποιήτικα αυτα αναφε ρονται τα δικαιολογήτικα βα σει των οποι ων ε γινε ή εγγραφή των
εν λογω οικονομικω ν φορε ων στον επι σήμο κατα λογο ή ή πιστοποι ήσή και ή κατα ταξή στον εν
λογω κατα λογο.
Η πιστοποιου μενή εγγραφή στους επι σήμους καταλογους απο τους αρμο διους οργανισμ ου ς ή το
πιστοποιήτικο , που εκδι δεται απο τον οργανισμο πιστοποι ήσής, συνιστα τεκμή ριο
καταλλήλο τήτας ο σον αφορα τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποι ες καλυ πτει ο επι σήμος
κατα λογος ή το πιστοποιήτικο .
Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλογους απαλλα σσονται απο
τήν υποχρε ωσή υποβολή ς των δικαιολογήτικω ν που αναφε ρονται στο πιστοποιήτικο εγγραφή ς
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(β) Οι οικονομικοι φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο σον υποβα λλουν
«Ενήμερο τήτα Πτυχι ου» εν ισχυ , απαλλα σσονται απο τήν υποχρε ωσή υποβολή ς των
δικαιολογήτικω ν 121:
- απο σπασμα ποινικου μήτρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τής παρου σας για τον Προ εδρο και
Διευθυ νοντα Συ μβουλο εργολήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λοιπα με λή του Δ.Σ τής εταιρει ας, θα
πρε πει να υποβλήθει αυτοτελω ς απο σπασμα ποινικου μήτρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα δεν
καλυ πτονται απο τήν Ενήμερο τήτα Πτυχι ου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενήμερο τήτα του α ρθρου 23.3.(β) τής παρου σας. 122
- τα πιστοποιήτικα απο το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τής παρου σας
υπο τήν πρου πο θεσή ο μως ο τι καλυ πτονται πλή ρως (ο λες οι προβλεπο μενες περιπτω σεις) απο
τήν Ενήμερο τήτα Πτυχιου.
- το πιστοποιήτικο απο το αρμο διο επιμελήτή ριο ο σον αφορα το λογο αποκλεισμου του α ρθρου
22. Α.4. (θ). 123
- το πιστοποιήτικο τής αρμο διας αρχή ς για τήν ονομαστικοποι ήσή των μετοχω ν του α ρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικα ε γγραφα νομιμοποι ήσής τής εργολήπτική ς επιχει ρήσής.
Σε περι πτωσή που κα ποιο απο τα ανωτε ρω δικαιολογήτικα ε χει λή ξει, προσκομι ζεται το σχετικο
δικαιολογήτικο εν ισχυ . Εφο σον στήν Ενήμερο τήτα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρήτα ο τι τα στελε χή
του πτυχι ου του προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφε ρων
προσκομι ζει επιπλε ον τής Ενήμερο τήτας Πτυχι ου, ασφαλιστική ενήμερο τήτα για τα στελε χή αυτα .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περι πτωσή που οικονομικο ς φορε ας επιθυμει να στήριχθει στις ικανο τήτες α λλων φορε ων,
ή απο δειξή ο τι θα ε χει στή δια θεσή του τους αναγκαι ους πο ρους, γι νεται με τήν υποβολή σχετικου
συμφωνήτικου των φορε ων αυτω ν για τον σκοπο αυτο .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τους ακο λουθους ήλεκτρονικου ς
υποφακε λους:
(α) υποφα κελο με τήν ε νδειξή «Δικαιολογήτικα Συμμετοχή ς»
(β) υποφα κελο με τήν ε νδειξή «Οικονομική Προσφορα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:
24.2 Ο ήλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογήτικα Συμμετοχή ς» πρε πει, επι ποινή αποκλεισμου ,
να περιε χει 124 τα ακο λουθα:
- α) το Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυ ήσή συμμετοχή ς, του α ρθρου 15 τής παρου σας.
24.3 Ο ήλεκτρονικο ς υποφα κελος «Οικονομική Προσφορα » περιε χει το ψήφιακα υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποσυστήμα, αφου συμπλήρωθουν καταλλήλως οι σχετικες
φορμες.
24.4 Στήν περιπτωσή που με τήν προσφορα υποβαλλονται ιδιωτικα εγγραφα, αυτα
γινονται αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94)
ειτε και σε απλή φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνή δήλωσή, στήν οποια
βεβαιωνεται ή ακριβεια τους και ή οποια φερει υπογραφή μετα τήν εναρξή τής
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διαδικασιας συναψής συμβασής (ήτοι μετα τήν ήμερομήνια αναρτήσής τής
προκήρυξής τής συμβασής στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 125.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στήν προσφορα του το τμήμα τής συμβασής που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφή υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που
προτεινει.
25.2. Η τήρήσή των υποχρεωσεων τής παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει τήν ευθυνή του κυριου αναδοχου.
25.3. .................................................................... 126
25.4 Η αναθετουσα αρχή:
α) επαλήθευει υποχρεωτικα τή συνδρομή των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22 Α τής παρουσας για
τους υπεργολαβους και οτι διαθετουν τα αντιστοιχα προσοντα για τήν εκτελεσή του εργου που
αναλαμβανουν127 συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιήμενο Έντυπο
Υπευθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστήσει εναν υπεργολαβο, οταν απο τήν
ως ανω επαλήθευσή προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του και οτι δεν καλυπτει τα
αντιστοιχα προσοντα για τήν εκτελεσή του εργου που αναλαμβανει συμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς του δήμοπρατου μενου ε ργου, αποφασι στήκε με τήν αριθμ. ΣΑΕΠ 826
έτους 2017 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού σύμφωνα με την αρ.
πρ. 363/16-10-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Πελοποννήσου, (ΑΔΑ:61ΠΠ7Λ1-ΗΙΡ)) .Απο φασή.
26.2 Ο Κυ ριος του Έργου μπορει να εγκαταστή σει για το ε ργο αυτο Τεχνικο Συ μβουλο. Ο
Ανα δοχος του ε ργου, ε χει τήν υποχρε ωσή να διευκολυ νει τις δραστήριο τήτες του Τεχνικου
Συμβου λου, που πήγα ζουν απο τή συμβατική σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτο ν.
26.3...........................................................................................128
…………………………………………
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………
…………………………
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τήν αριθμο πρωτ. ……………………………………………… αποφασή
O Προεδρος

Τα Μελή
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ

3. ΝΙΚΩΝ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

8. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ
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Για τήν εννοια των “κατω των οριων” δήμοσιων συμβασεων , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Συμπλήρωνονται τα στοιχεια τής αναθετουσας αρχής. Επισήμαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις
δυνανται να χρήσιμοποιουν το παρον τευχος διακήρυξής για τις συμβασεις που αναθετουν
συμφωνα με τις διαταξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγραφεται ο κωδικος ταυτοποιήσής τής διατιθεμενής πιστωσής (π.χ. κωδικος εναριθμου εργου
στο ΠΔΕ ή κωδικος πιστωσής του τακτικου προυπολογισμου του φορεα υλοποιήσής). Σε περιπτωσή
συγχρήματοδοτουμενων εργων απο πορους τής Ευρωπαικής Ένωσής, αναγραφεται και ο τιτλος του
Επιχειρήσιακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ ή αλλου συγχρήματοδοτουμενου απο πορους ΕΕ
προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δήμοπρατουμενο εργο.
Συμπλήρωνεται ή επωνυμια τής αναθετουσας αρχής.
Mεσω τής λειτουργικοτήτας ''Επικοινωνια'' του υποσυστήματος
Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξή συμβασής περιλαμβανει κατ' ελαχιστον τις
πλήροφοριες που προβλεπονται στο Μερος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισήμαινεται οτι, μεχρι τήν εκδοσή τυποποιήμενου εντυπου προκήρυξής συμβασής
για συμβασεις κατω των οριων, οι αναθετουσες αρχες, μπορουν να χρήσιμοποιουν το αντιστοιχο
τυποποιήμενο εντυπο “Προκήρυξή Συμβασής”, αντλωντας το απο τή διαδρομή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωνοντας το
αναλογως.
Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται ή νέα ήλεκτρονική υπήρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τή δύνατότήτα ήλεκτρονικής
σύνταξής και διαχείρισής του Τυποποιήμένου Εντύπου Υπεύθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε τή σχετική ανακοίνωσή στή Διαδικτυακή Πύλή του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επισήμαίνεται ότι ή χρήσή τής ως άνω υπήρεσίας για τή σύνταξή του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τή δυνατότήτα
να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στήν ιστοσελίδα τής Αρχής στή διαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Η περιπτωσή ι) συμπλήρωνεται και περιλαμβανεται στή Διακήρυξή, εφοσον ή αναθετουσα αρχή
προβλεπει υποδειγματα εγγραφων προς υποβολή απο τους οικονομικους φορεις, π.χ εγγυήτικων
επιστολων.
Συμπλήρωνονται τυχον αλλα εγγραφα συμβασής ή τευχή που ή αναθετουσα αρχή κρινει αναγκαια
με σκοπο να περιγραψει ή να προσδιορισει στοιχεια τής συμβασής ή τής διαδικασιας συναψής.
Όταν ειναι αδυνατο να παρασχεθει ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή σε
ορισμενα εγγραφα τής συμβασής μπορει να περιλήφθει στο παρον αρθρο τής διακήρυξής προβλεψή
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οτι τα σχετικα εγγραφα τής συμβασής θα διατεθουν με μεσα αλλα πλήν των ήλεκτρονικων (οπως
το ταχυδρομειο ή αλλο καταλλήλο μεσο ή συνδυασμος ταχυδρομικων ή αλλων καταλλήλων μεσων
και ήλεκτρονικων μεσων). Στήν περιπτωσή αυτή προτεινεται ή ακολουθή διατυπωσή: «Τα
ακολουθα εγγραφα τής συμβασής ........................... διατιθενται απο ………………………….,
οδος …………………, πλήροφοριες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερομενοι μπορουν ακομα,
να λαβουν γνωσή των παρακατω εγγραφων τής συμβασής ……, στα γραφεια τής αναθετουσας
αρχής κατα τις εργασιμες ήμερες και ωρες.»
11 Όταν δεν μπορει να προσφερθει ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή σε
ορισμενα εγγραφα τής συμβασής, διοτι ή αναθετουσα αρχή προτιθεται να εφαρμοσει τήν παρ. 2 του
αρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφερονται, στο παρον αρθρο τής διακήρυξής, τα μετρα προστασιας
του εμπιστευτικου χαρακτήρα των πλήροφοριων, τα οποια απαιτουνται, και τον τροπο με τον οποιο
ειναι δυνατή ή προσβασή στα σχετικα εγγραφα. Ενδεικτικα, λ.χ., ή αναθετουσα αρχή θα μπορουσε
να αναφερει οτι: “Ο οικονομικος φορεας αναλαμβανει τήν υποχρεωσή να τήρήσει εμπιστευτικα και
να μή γνωστοποιήσει σε τριτους (συμπεριλαμβανομενων των εκπροσωπων του ελλήνικου και
διεθνους Τυπου), χωρις τήν προήγουμενή εγγραφή συγκαταθεσή τής Αναθετουσας Αρχής, τα
ανωτερω εγγραφα ή πλήροφοριες που προκυπτουν απο αυτα. Οι οικονομικοι φορεις διασφαλιζουν
τήν τήρήσή των απαιτήσεων αυτων απο το προσωπικο τους, τους υπεργολαβους τους και καθε
αλλο τριτο προσωπο που χρήσιμοποιουν κατα τήν αναθεσή ή εκτελεσή τής συμβασής. Για τον
σκοπο αυτο, κατα τήν παραλαβή των εγγραφων τής συμβασής, υποβαλλει υπευθυνή δήλωσή του ν.
1599/1986 με τήν οποια δήλωνει τα ανωτερω”.
12 Συμπλήρωνεται απο τήν Αναθετουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμενή ήμερομήνια ( “εγκαιρως,
ήτοι ως τήν... ), προς αποφυγή οιασδήποτε συγχυσής και αμφιβολιας.
13 Συμπλήρωνεται ή τεταρτή ήμερα πριν απο τή λήξή τής προθεσμιας του αρθρου 14 τής παρουσας.Σε
περιπτωσή που ή ήμερα αυτή ειναι αργια, τιθεται ή προήγουμενή αυτής εργασιμή ήμερα. Πρβλ και
αρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
14 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
15
Σε περιπτωσή εφαρμογής τής διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευθερή συμπλήρωσή τιμολογιου”, οι αναθετουσες αρχες περιλαμβανουν στήν εν λογω
περιπτωσή (στ) αναφορα για τήν υποβολή του σχετικου τιμολογιου.
16 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιήθήκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
17 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019
και το αρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειωνεται οτι ή προθεσμια των 10 ήμερων που
αναγραφεται στο παρον σήμειο αφορα μονο τον χρονο υπογραφής τής ΥΔ και σε καμια περιπτωσή
δεν συνδεεται με τήν συνολική προθεσμια υποβολής των προσφορων με τήν εννοια οτι οι
οικονομικοι φορεις εχουν τή δυνατοτήτα να υποβαλλουν τήν προσφορα τους οποτεδήποτε κατα
τήν ως ανω προθεσμια.
18 Επισήμαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες για τήν ολοκλήρωσή των ενεργειων τής Επιτροπής
Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποιο
προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθήκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019
19 Πρβ αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οπως προστεθήκε με τήν παρ. 28 του αρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθήκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019
20 Επισήμαινεται οτι αν ή αναθετουσα αρχή θεωρήσει οτι προσφορες φαινονται ασυνήθιστα χαμήλες,
απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξήγήσουν τήν τιμή ή το κοστος που προτεινουν στήν
προσφορα τους, εντος αποκλειστικής προθεσμιας, κατα ανωτατο οριο δεκα ήμερων απο τήν
κοινοποιήσή τής σχετικής προσκλήσής. Στήν περιπτωσή αυτή εφαρμοζονται τα αρθρα 88 και 89
του ν. 4412/2016.
21 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.
22 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
23 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως αντικατασταθήκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. β του
ν. 4605/19.
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Με τήν επιφυλαξή των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψή επανορθωτικων
μεσων ).
25 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
26 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
27 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
28 Η αποφασή κατακυρωσής κοινοποιειται στον προσωρινο αναδοχο: 1) στήν περιπτωσή υποβολής
υπευθυνής δήλωσής, μετα τον ελεγχο αυτής και τή διαπιστωσή τής ορθοτήτας τής απο τήν
Επιτροπή Διαγωνισμου κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφιο, και 2) στήν περιπτωσή που δεν
απαιτειται ή υποβολή υπευθυνής δήλωσής, μετα τήν ολοκλήρωσή του ελεγχου των
δικαιολογήτικων του προσωρινου αναδοχου κατα τα οριζομενα στο αρθρο 4.2 α' εως δ' τής
παρουσας και τήν απρακτή παροδο τής προθεσμιας ασκήσής προδικαστικής προσφυγής.
29 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του
ν. 4605/19.
30 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθήκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
31 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016.
32 Πρβ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019.
33 Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
34 Πρβ. αρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε απο το αρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
35 Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016.
36 Πρβ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε απο το αρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019
37 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
38 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρήματοδοτουμενο εργο απο πορους τής Ευρωπαικής
Ένωσής.
39 Τιθεται μονο εφοσον επιλεγει ή διενεργεια κλήρωσής για τή συγκροτήσή συλλογικων οργανων.
40 Απο 1-1-2017 τιθεται σε ισχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ
113/2010.
41 Τιθεται μονο οταν εκ του συμβατικου ποσου (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρις ΦΠΑ), προκυπτει υποχρεωσή
ονομαστικοποπιήσής των μετοχων των Α.Ε.
42 Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα τήν εναρξή τής διαδικασιας συναψής τής
συμβασής συμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μερος του εφαρμοστεου
θεσμικου πλαισιου τής.
43 Όταν προκειται για συγχρήματοδοτουμενο απο τήν Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεται στή
Διακήρυξή και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλος τής Πραξής και του Επιχειρήσιακου
Προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δήμοπρατουμενο εργο, καθως και τα
ποσοστα συγχρήματοδοτήσής τής δαπανής του εργου απο εθνικους και ενωσιακους πορους (με
αναφορα στο διαρθρωτικο ταμειο). Επισής, ή σχετική συμπλήρωσή ακολουθει τή διακριτή ορολογια
Συλλογικες Αποφασεις ( ΣΑ ) εργων ή ΚΑΕ, αναλογα τήν πήγή χρήματοδοτήσής (ΠΔΕ ή Τακτικος
προυπολογισμος). Για το ζήτήμα τής αναλήψής δαπανων δήμοσιων επενδυσεων, βλ. και αρθρο 5
του π.δ. 80/2016.
44 Οι κρατήσεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσής του εργου.
45 Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφιο του ν. 4013/2011, οπως αντικατασταθήκε απο το αρθρο 44
του ν. 4605/2019.
46 Ή/και ή Επιτροπή Διαγωνισμου, κατα περιπτωσή (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
47
Πρβλ. ομοιως προήγουμενή υποσήμειωσή.
48 Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναλήψή υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακήρυξεις, οι αποφασεις αναθεσής και οι συμβασεις που συναπτονται για λογαριασμο
24
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των φορεων Γενικής Κυβερνήσής αναφερουν απαραιτήτα τον αριθμο και τή χρονολογια τής
αποφασής αναλήψής υποχρεωσής, τον αριθμο καταχωρισής τής στα λογιστικα βιβλια του οικειου
φορεα, καθως και τον αριθμο τής αποφασής εγκρισής τής πολυετους αναλήψής σε περιπτωσή που
ή δαπανή εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετή.". Επισής, συμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακήρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσής που εκδιδονται και
συμβασεις που συναπτονται απο φορεις τής Γενικής Κυβερνήσής ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει
προήγήθει αυτων ή εκδοσή τής αποφασής αναλήψής υποχρεωσής του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντος. "Πρβλ. και αρθρο 5 του ως ανω διαταγματος “Αναλήψή δαπανων δήμοσιων επενδυσεων”.
49 Σε περιπτωσή που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσής, διαμορφωνεται αναλογως ή
εκτιμωμενή αξια τής συμβασής (προυπολογισμος δήμοπρατήσής) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
50 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογιζεται κατα τήν υπογραφή τής συμβασής,
αναλογα με τήν προσφερθεισα εκπτωσή, ωστε να διατήρειται ή εν λογω ποσοστιαια αναλογια του
15% επι τής δαπανής εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με τήν παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν.
4412/2016.
51 Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
52 Η αναθετουσα αρχή διαμορφωνει το παρον σήμειο τής διακήρυξής, αναλογα με το αν αποφασισει να
υποδιαιρεσει τή συμβασή σε περισσοτερα τμήματα/εργα ή οχι, ήτοι να τα αναθεσει ως ενιαιο
συνολο. Στήν περιπτωσή που επιλεξει να μήν υποδιαιρεσει σε τμήματα, αναφερει, στο παρον σήμειο
τής διακήρυξής, τους βασικους λογους τής αποφασής τής αυτής (πρβλ. αρθρο 59 του ν. 4412/2016).
53 οπως συμπλήρωθήκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
54 Μπορει ή εναρξή τής προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρή δεν προβλεπεται ή αμεσή
εναρξή των εργασιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
55 Με τήν επιφυλαξή τής επομενής υποσήμειωσής.
56 Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν τήν υποβολή εναλλακτικων προσφορων και στήν
περιπτωσή αυτή προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
57 Το ποσοστο τής εγγυήσής συμμετοχής δεν μπορει να υπερβαινει το 2% τής εκτιμωμενής αξιας τής
συμβασής, χωρις το Φ.Π.Α., με αναλογή στρογγυλοποιήσή μή συνυπολογιζομενων των δικαιωματων
προαιρεσής και παρατασής τής συμβασής (Πρβ αρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οπως τροποποιήθήκε με τήν
παρ. 5α του αρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
58 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με τήν περ. 4 του αρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ του αρθρου 43 του ν. 4605/2019
59 Εφοσον συντρεχει περιπτωσή, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνήμονευονται και οι
απαραιτήτες λεπτομερειες.
60 Συμπλήρωνεται αν προβλεπεται ή οχι ή χορήγήσή προκαταβολής. Συμφωνα με τήν παραγραφο 10
εδ. α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπως προστεθήκε με τήν παρ. 3 του αρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτωσεις συγχρήματοδοτουμενων δήμοσιων εργων στις διακήρυξεις
υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτήτα χορήγήσής προκαταβολής. Η υποχρεωσή αυτή
εξακολουθει να ισχυει και για τα προγραμματα τής περιοδου 2014-2020 δυναμει τής παρ. 15 του
αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
61 Εφοσον προβλεπεται προκαταβολή συμπλήρωνονται οι οροι για τήν εγγυήτική επιστολή
προκαταβολής. Επισήμαινεται οτι ή εγγυήσή καλής εκτελεσής καλυπτει και τήν παροχή ισοποσής
προκαταβολής προς τον αναδοχο, χωρις να απαιτειται ή καταθεσή εγγυήσής προκαταβολής. Στήν
περιπτωσή που με τήν παρουσα οριζεται μεγαλυτερο υψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή
λαμβανεται με τήν καταθεσή απο τον αναδοχο εγγυήσής προκαταβολής που θα καλυπτει τή
διαφορα μεταξυ του ποσου τής εγγυήσής καλής εκτελεσής και του ποσου τής καταβαλλομενής
προκαταβολής (παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016).
62 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζήτουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυήσή καλής
λειτουργιας» για τήν αποκαταστασή των ελαττωματων που ανακυπτουν ή των ζήμιων που
προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα τήν περιοδο εγγυήσής καλής λειτουργιας,
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα τής συμβασής. Το υψος τής εγγυήσής καλής λειτουργιας
συμπλήρωνεται σε συγκεκριμενο χρήματικο ποσο. Οι εγγυήτικες επιστολες καλής λειτουργιας
περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στήν παραγραφο 15.2 τής παρουσας και
επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο τής σχετικής συμβασής.
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Τα γραμματια συστασής χρήματικής παρακαταθήκής του Ταμειου Παρακαταθήκων και Δανειων,
για τήν παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτελεσής (εγγυοδοτική παρακαταθήκή)
συστήνονται συμφωνα με τήν ειδική νομοθεσια που διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου
4 του π.δ τής 30 Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι συστασεως και αποδοσεως
παρακαταθήκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθήκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
64 Πρβλ. και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. τής παρουσας, ως προς τις εγγυήσεις
συμμετοχής.
65 Η ελαχιστή προθεσμια παραλαβής των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 121 ου ν.
4412/2016, οπως αυτο τροποποιήθήκε με τήν παρ. 19 του αρθρου 43 του ν. 4605/2019 .
66 Προτεινεται οι αναθετουσες αρχες να οριζουν τήν ήμερομήνια ήλεκτρονικής αποσφραγισής των
προσφορων μετα τήν παρελευσή τριων εργασιμων ήμερων απο τήν καταλήκτική ήμερομήνια
υποβολής των προσφορων, προκειμενου να εχει προσκομιστει απο τους συμμετεχοντες και ή
πρωτοτυπή εγγυήσή συμμετοχής, συμφωνα με τα προβλεπομενα στο αρθρο 3.5. περ. β τής
παρουσας.
67 Οριζεται ο χρονος απο τήν Αναθετουσα Αρχή κατ΄ εκτιμήσή των ιδιαιτεροτήτων τής διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος τής προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
68 Πρβ. υποσήμειωσή για προκήρυξή συμβασής στο αρθρο 2.1 τής παρουσας.
69 Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει ή υποχρεωσή δήμοσιευσής προκήρυξής συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι τήν 31/12/2017 σε δυο ήμερήσιες εφήμεριδες και στον
περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενοτήτα Δ τής εγκυκλιου με αριθ. Ε.
16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
70 Πρβλ. αρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοσον ή αναθετουσα αρχή επιλεξει τή διαβουλευσή επι των
δήμοσιευμενων εγγραφων τής συμβασής συμφωνα προς τα οριζομενα στο αρθρο 68 ν. 4412/2016,
συμπλήρωνεται το αρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχια με το αρθρο 20Α του τευχους διακήρυξής συμβασής
εργου με αξιολογήσή μελετής (μελετοκατασκευή)
71 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ.
72 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
73 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισήμαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφοράς σε “τελεσίδική καταδικαστική απόφασή”,
δεδομένής τής ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τή φράσή “αμετάκλήτή καταδικαστική
απόφασή”, ή δε σχετική δήλωσή του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλήτες
καταδικαστικές αποφάσεις.
74 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016, οπως τροποποιήθήκαν με το αρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
75 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περιπτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποια προστεθήκε με το αρθρο 39 του ν.
4488/2017.
76 Επισήμαινεται οτι ή εν λογω προβλεψή για παρεκκλισή απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο αποτελει
δυνατοτήτα τής αναθετουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή που
δεν επιθυμει να προβλεψει τή σχετική δυνατοτήτα, ή αναθετουσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφο
αυτή.
77 Επισήμαινεται οτι ή εν λογω προβλεψή για παρεκκλισή απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο αποτελει
δυνατοτήτα τής αναθετουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή που
δεν επιθυμει να προβλεψει τή σχετική δυνατοτήτα, ή αναθετουσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφο
αυτή.
78 Οι λογοι τής παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνήτικους λογους αποκλεισμου συμφωνα με το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, ή αναθετουσα αρχή δυναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερους, ολους ή ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας τα
ιδιαιτερα χαρακτήριστικα τής υπο αναθεσή συμβασής (εκτιμωμενή αξια αυτής, ειδικες περιστασεις
κλπ), με σχετική προβλεψή στο παρον σήμειο τής διακήρυξής.
63
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Σήμειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμου τιθεται στή διακήρυξή μονο για συμβασεις
εργων προυπολογισμου εκτιμωμενής αξιας ανωτερής του 1.000.000,00 ευρω και στήν περιπτωσή
αυτή συμπλήρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
80 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποια προστεθήκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επισής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο τής Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικα με τήν αποφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριου 2018 στήν υποθεσή C-124/2017 Vossloh,
ιδιως σκεψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
81 Υπενθυμιζεται οτι
αναφορα στήν παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στήν περιπτωσή που ή
Αναθετουσα Αρχή επιλεξει καποιον απο τους δυνήτικους λογους αποκλεισμου.
82 Επισήμαινεται οτι ολα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλήν τής καταλλήλοτήτας για τήν ασκήσή
επαγγελματικής δραστήριοτήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειναι
προαιρετικα για τήν αναθετουσα αρχή και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
αντικειμενο τής συμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωσή, πρεπει να
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μήν περιοριζεται δυσαναλογα ή συμμετοχή των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου
των κριτήριων καταλλήλοτήτας των υποψήφιων, ειναι αναγκαιο να τήρουνται απο τις αναθετουσες
αρχες, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως ή αρχή τής ισής μεταχειρισής των συμμετεχοντων, τής
αποφυγής των διακρισεων, τής διαφανειας και τής αναπτυξής του ελευθερου ανταγωνισμου. Τα
κριτήρια επιλογής του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τή διαδικασια ελεγχου τής
καταλλήλοτήτας του προσφεροντος να εκτελεσει τή συμβασή (κριτήρια “on/off”).
83 Επισήμαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ'
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οπως αντικατασταθήκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. ή' του ν. 4472/2017).
84 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτήσεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν τήν αναγκαια οικονομική και χρήματοδοτική ικανοτήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες οι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής
συμβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτήσεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σήμειο, χωρις παραπομπή σε ταξεις/πτυχια του
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωσή και μεχρι τήν καταργήσή των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και
τήν εναρξή ισχυος του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαινεται οτι, εφοσον ή
αναθετουσα αρχή επιλεξει τήν παραπομπή σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο των
απαιτήσεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικες επιχειρήσεις, πρεπει να περιγραψει
αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπες εργολήπτικες επιχειρήσεις.
85 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτήσεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν τήν αναγκαια τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες οι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής
συμβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτήσεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σήμειο, χωρις παραπομπή σε
ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ή βαθμιδες/κατήγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωσή και μεχρι τήν
καταργήσή των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και τήν εναρξή ισχυος του π.δ. του αρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαινεται οτι, εφοσον ή αναθετουσα αρχή επιλεξει τήν
παραπομπή σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ή βαθμιδες/κατήγοριες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικες επιχειρήσεις (πχ. στελεχωσή),
πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπες εργολήπτικες
επιχειρήσεις.
86 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτική ευχερεια τής αναθετουσας αρχής και
συμπλήρωνεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαινεται οτι ολες οι απαιτήσεις
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής συμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
87 Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα τήν κρισή τής αναθετουσας αρχής συμφωνα με το αρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
88 Προαιρετική επιλογή. Συμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν περιπτωσή
συμβασεων εργων οι αναθετουσες αρχες μπορουν να απαιτουν τήν εκτελεσή ορισμενων κρισιμων
79
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καθήκοντων απευθειας απο τον ιδιο τον προσφεροντα ( προαιρετική σήμειωσή του ανωτερω
εδαφιου).
89 Ως προς τον τροπο υποβολής των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
90 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή οποια προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σήμειωνεται οτι ή προθεσμια των 10 ήμερων που αναγραφεται στο παρον σήμειο αφορα μονο τον
χρονο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμια περιπτωσή δεν συνδεεται με τή συνολική προθεσμια
υποβολής των προσφορων, με τήν εννοια οτι οι οικονομικοι φορεις εχουν τή δυνατοτήτα να
υποβαλλουν τήν προσφορα τους οποτεδήποτε κατα τήν ως ανω προθεσμια.
91 Επισήμαινεται οτι ή ανωτερω δυνατοτήτα εναποκειται στή διακριτική ευχερεια του οικονομικου
φορεα. Εξακολουθει να υφισταται ή δυνατοτήτα να υπογραφεται το ΤΕΥΔ απο το συνολο των
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οπως τροποποιήθήκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
92 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προστεθήκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
93 Η υποχρεωτική αντικαταστασή του τριτου, ως προς τήν παρ. 4, εναποκειται στή διακριτική
ευχερεια τής αναθετουσας αρχής, εφοσον δε δεν τήν επιθυμει, απαλειφεται ή αναφορα στήν παρ. 4
στο παρον σήμειο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
94 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπεριπτωσή αε του ν. 4605/2019..
95 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
96 Εφισταται ή προσοχή των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζήτειται ή προσκομισή
δικαιολογήτικων προς αποδειξή μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτήριων επιλογής που
εχουν τεθει στήν παρουσα διακήρυξή. Επισήμαινεται, περαιτερω, οτι, ή αναθετουσα αρχή δυναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτει απο προσφεροντες, σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο
κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα ή ορισμενα δικαιολογήτικα, οταν αυτο
απαιτειται για τήν ορθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
97 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019
98 Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας
ειναι Έλλήνας πολιτής ή εχει τήν εγκαταστασή του στήν Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν
τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής καλυπτουν τοσο τήν κυρια οσο και τήν επικουρική ασφαλισή."
99 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
100 Λαμβανομενου υποψή του συντομου, σε πολλες περιπτωσεις, χρονου ισχυος των πιστοποιήτικων
φορολογικής ενήμεροτήτας, οι οικονομικοι φορεις μεριμνουν να αποκτους εγκαιρως πιστοποιήτικα
που να καλυπτουν και τον χρονο υποβολής τής προσφορας, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα
στο αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβαλουν, εφοσον αναδειχθουν προσωρινοι
αναδοχοι. Τα εν λογω πιστοποιήτικα υποβαλλονται μαζι με τα υπολοιπα αποδεικτικα μεσα του
αρθρου 23 απο τον προσωρινο αναδοχο μεσω τής λειτουργικοτήτας τής «Επικοινωνιας» του
υποσυστήματος.
101 Οι υπευθυνες δήλωσεις του παροντος τευχους φερουν εγκεκριμενή προήγμενή ήλεκτρονική
υπογραφή ή προήγμενή ήλεκτρονική υπογραφή που υποστήριζεται απο εγκεκριμενο πιστοποιήτικο
(Πρβλ. αρθρο 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
102 Πρβλ. ομοιως ως ανω υποσήμειωσή για τα πιστοποιήτικα φορολογικής ενήμεροτήτας
103 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
104 Πρβ αρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν.
4605/2019
105 Εφοσον ή αναθετουσα αρχή τήν επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
106 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019
107 Με εκτυπωσή τής καρτελας “Στοιχεια Μήτρωου/ Επιχειρήσής”, οπως αυτα εμφανιζονται στο
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taxisnet.
Η πλατφορμα τής Ευρωπαικής Επιτροπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισοδυναμων πιστοποιήτικων
αλλων κρατων-μελων τής Ε.Ε ειναι διαθεσιμή, χωρις κοστος, στή διαδρομή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαινεται οτι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμοδιος εθνικος
φορεας για τήν καταχωρήσή και τήρήσή των στοιχειων του eCertis για τήν Ελλαδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο τής Αρχής στον ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==
109 Εφοσον ή αναθετουσα αρχή τις επιλεξει, ολες ή καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.
110 Επισήμαινεται οτι ή αναθετουσα αρχή, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλλήλα μεσα, οτι
συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδήποτε οικονομικο φορεα απο τή
συμμετοχή στή διαδικασια συναψής τής δήμοσιας συμβασής.
111 Εφοσον ή αναθετουσα αρχή τήν επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
112 Η υποχρεωσή προσκομισής δικαιολογήτικων ονομαστικοποιήσής μετοχων, εφοσον προκειται για
συμβασεις εκτιμωμενής αξιας ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο στις ανωνυμες εταιρειες που
λαμβανουν μερος στο διαγωνισμο, ειτε προκειται για μεμονωμενους υποψήφιους, ειτε για μελή
ενωσεων Εξαιρουνται τής υποχρεωσής αυτής οι εταιρειες που ειναι εισήγμενες στο Χρήματιστήριο
τής χωρας εγκαταστασής τους και υποβαλλουν περι τουτου υπευθυνή δήλωσή του νομιμου
εκπροσωπου τους.
113 Πρβ παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019
114 Εφοσον συντρεχει περιπτωσή λογω του προυπολογισμου τής συμβασής, πρεπει να προβλεπεται
και ή δυνατοτήτα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμενων στα Νομαρχιακα Μήτρωα (βλε πετε
αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν περιπτωσή αυτή να τιθεται ή αντιστοιχή προβλεψή.
115 ή οποια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις του ν. 3669/2008 και φερει συγκεκριμενο χρονο
ισχυος.
116 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
117 Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
118 Πρβλ. ομοιως προήγουμενή υποσήμειωσή
119 Εφοσον εχει αναφερθει σχετική απαιτήσή στο αρθρο 22.Ε συμπλήρωνεται αναλογως συμφωνα με
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
120 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016, οπως αυτή προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
121 Συμφωνα με τή διαταξή του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμετοχή σε
διαγωνισμους δήμοσιων εργων χορήγειται σε καθε εργολήπτική επιχειρήσή εγγεγραμμενή στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμεροτήτα πτυχιου», ή οποια, σε συνδυασμο με τή βεβαιωσή εγγραφής που εκδιδεται
απο τήν υπήρεσια τήρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισήμο καταλογο αναγνωρισμενων
εργολήπτων» [...] και απαλλασσει τις εργολήπτικες επιχειρήσεις απο τήν υποχρεωσή να καταθετουν
τα επιμερους δικαιολογήτικα στους διαγωνισμους.” Επισήμαινεται οτι, συμφωνα με το αρθρο 22
( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωτο εδαφιο τής
περιπτωσής 31 τής παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008
(Α΄ 116), πλήν των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι τήν εκδοσή του
προεδρικου διαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και τής
παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
122 Στήν περιπτωσή ομως που ή Ενήμεροτήτα Πτυχιου δεν καλυπτει τις εισφορες επικουρικής
ασφαλισής, τα σχετικα δικαιολογήτικα υποβαλλονται ξεχωριστα.
123 Μονο στήν περιπτωσή που εχει επιλεγει απο τήν αναθετουσα αρχή ως λογος αποκλεισμου.
124 Επισήμαινεται οτι ο οικονομικος φορεας παραγει απο το υποσυστήμα το ήλεκτρονικο αρχειο
108
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«εκτυπωσεις» των Δικαιολογήτικων Συμμετοχής σε μορφή αρχειου Portable Document Format
(PDF), το οποιο υπογραφεται με εγκεκριμενή προήγμενή ήλεκτρονική υπογραφή ή προήγμενή
ήλεκτρονική υπογραφή με χρήσή εγκεκριμενων πιστοποιήτικων και επισυναπτεται στον
(υπο)φακελο τής προσφορας «Δικαιολογήτικα Συμμετοχής» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
125 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθήκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιήθήκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
126 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν στα εγγραφα τής συμβασής οτι, κατοπιν αιτήματος
του υπεργολαβου και εφοσον ή φυσή τής συμβασής το επιτρεπει, ή αναθετουσα αρχή καταβαλλει
απευθειας στον υπεργολαβο τήν αμοιβή του για τήν εκτελεσή προμήθειας, υπήρεσιας ή εργου,
δυναμει συμβασής υπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στήν περιπτωσή αυτή, στα εγγραφα τής
συμβασής καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα ή οι μήχανισμοι που επιτρεπουν στον κυριο αναδοχο
να εγειρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολογήτες πλήρωμες, καθως και οι ρυθμισεις που αφορουν
αυτον τον τροπο πλήρωμής. Στήν περιπτωσή αυτή δεν αιρεται ή ευθυνή του κυριου αναδοχου.
Συμπλήρωνεται αναλογως.
127 Πρβλ και αρθρο 165 ν. 4412/2016.
128 Εφοσον στή Διακήρυξή τιθενται επιπλεον οροι τεχνικής ικανοτήτας, αναφερεται ή σχετική
αποφασή του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, οπως απαιτειται απο το αρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ή ή αντιστοιχή αποφασή του αρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεον ορους
τεχνικής και οικονομικής ικανοτήτας.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα128 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής: [ 3013314 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης Γυθείου/
Σπάρτη/23100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σαραντάκου Σταυρούλα]
- Τηλέφωνο: [27313 63159]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.sarantakou@lakonia.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV):
Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας
[45246000 Έργα
Ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα.]
Κωδικός ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ: [...20PROC006192890..]
Κωδικός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ: [...............................]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [έργα]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
128
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση128;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»128 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογο128:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους128;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ128
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
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οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες128
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση128·
8. δωροδοκία128,128·
9. απάτη128·
10.
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες128·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας128·
11.

12.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων128.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου128 το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

[] Ναι [] Όχι
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απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε128:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)128;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν128:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]128
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]128
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης128, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;128
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 128
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου128;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις128 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις128
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα128;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων128, λόγω

της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης128;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια128 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005128:
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Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής128; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
56

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ

20PROC006192936 2020-01-23

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόμισμα
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόμισμα
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
έτος: [……] κύκλος
και/ή,
εργασιών:[……][…]νόμισμα
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
σύμβασης είναι ο εξής 128:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής128:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες128 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y128 -και
η αντίστοιχη αξία)
57

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ

20PROC006192936 2020-01-23
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς128, ο οικονομικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς128, ο οικονομικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες
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προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούς128:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες128, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων128 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]
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εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας128 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
[….............................................]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
61

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ

20PROC006192936 2020-01-23

οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχι128
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
128
διατίθενται ηλεκτρονικά , αναφέρετε για το εγγράφων): [……][……][……]128
καθένα:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται128, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν128.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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