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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 02/01/2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α. Π.: οικ. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-684 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κωδικός CPV : 09331200-0   
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΕΒ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» με προϋπολογισμό 426.220,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο 
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 343.725,81 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και αναθεώρηση), χωρίς το κόστος των όρων σύνδεσης 
και του ΦΠΑ. 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

Ταχυδρομική Δ/νση:  
Υψηλάντη 4 - Λαμία ΤΚ 35131, τηλ.2231354239, 2231354215, fax: 2231354222,  
email: dte-gram@pste.gov.gr . 
Aρμόδιοι για πληροφορίες: 
Γεώργιος Χρ. Πλαστήρας τηλ.2231352247, fax: 2231354222 
e-mail: g.plastiras@pste.gov.gr 
Συλεούνης Λάμπρος τηλ.2231354229, fax: 2231354222, 
e-mail: l.sileounis@pste.gov.gr  
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr  με αριθμό                     
ΕΣΗΔΗΣ: 194177 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr . 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικειμενικός  σκοπός είναι η κατασκευή πλήρους λειτουργικού 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 334 Κw προκειμένου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η λειτουργία 

συστημάτων άρδευσης στην κτηματική περιφέρεια αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας.. 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία έργου χωρίς ΦΠΑ 343.725,81 ΕΥΡΩ  - Απαγορεύονται οι 

εναλλακτικές προσφορές. 

4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV: [ 09331200-0 ] - (Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Στοιχεία) και Κωδικός NUTS: 

(EL644 Στερεά Ελλάδα-Φθιώτιδα). 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες. 

6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 

στην 1η ΤΑΞΗ και ΑΝΩ ή Κ/Ξ Α2, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

      Οι προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  ¨Ένωσης    
      προσκομίζουν   τις  δηλώσεις   και  πιστοποιητικά   που  περιγράφονται   στο  παράτημα  ΧΙ  του 
      Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  6.874,52   

ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον  τριάντα ημέρες (30), μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

mailto:dte-fok@pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.gr/
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του 

Ν.4412/16.  

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

24-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00  μ.μ. 

  ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  

η 27-1-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 
11. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ :  

ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΠ-

ΤΑΚΤΙΚΟΙ)  - Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:  

Ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3.της Διακήρυξης. 

 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Η δημοπράτηση εγκρίθηκε με την αριθμό 876/22-6-20222  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 23ο Θέμα 22ο ΑΔΑ:ΩΧ5Σ7ΛΗ-Θ51) 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφερειάρχης  

 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 699Φ7ΛΗ-Δ86
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 1:    /  /   Άρθρο Κύριο� τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχ� �τοιχεία επικοινωνία�

1.1  :     Αναθέτο�σα αρχ� Οικονομικ� Επιτροπ� ��ριφέρ�ια� Στ�ρ�ά�
/    Ελλάδα� Δι�ύθ�νση Τ�χνικώνΈργων�ΣΕ

              ( . . .):  997947718Αριθμό� �ορολογικούΜητρώο� Α�Μ
                Κωδικό� ηλ�κτρονικ�� τιμολόγηση� ………………………..4

 Οδό� :   2 -Λ�ωφόρο� Καλ���ων Λαμ�α
. .Ταχ Κωδ : 35132

Τηλ. : 22313-54706,22313-54707  (Ι. Μπαλκούρα, E. Παναγιώτου)

 Γ�νικ� Δι�ύθ�νση
στο
  (Διαδ�κτ�ο URL)

: pste.gov.gr

E-Mail : oikon.epitropi@pste.gov.gr

: �ληροφορ��� : -  . ,  .2231354247,Γ�ώργιο� Χρ �λαστ�ρα� τηλ
fax:2231354222  

  email: g.plastiras@pste.gov.gr

-  , .223352674, fax:2231354222Λάμπρο� Σ�λ�ούνη� τηλ
  email: l.sileounis@pste.gov.gr

1.2          :      Εργοδότη� � Κύριο� το�Έργο� �ΕΡΙ�ΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.3        :  �ορέα� κατασκ���� το� έργο� /   Δ ΝΣ� ΤΕΧΝΙΚΩΝ E  ΡΓΩΝ  �ΕΡΙ�ΕΡΕΙΑΣ

 ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ
1.4        :  �ροϊσταμένη Αρχ�   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ� Ε�ΙΤΡΟ�H     και ΔΙΕΥΘΥΝΣ� ΤΕΧΝΙΚΩΝ
EΡΓΩΝ 

1.5        :   Δι��θύνο�σα Υπηρ�σ�α /    /  Δ νση Τ�χνικών Έργων Τμ�μα Δομών
  ��ρι�άλλοντο� ��ριφέρ�ια�

            Στ�ρ�ά� Ελλάδο�
1.6         :     Αρμόδιο Τ�χνικό Σ�μ�ούλιο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ�ΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
�ΕΡΙ�ΕΡΕΙΑΣ
             ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ 

         Εφόσον οι ανωτέρω �πηρ�σ��� μ�ταστ�γασθούν κατά τη διάρκ�ια τη� διαδικασ�α�
    ,        σύναψη� � �κτέλ�ση� το� έργο� �ποχρ�ούνται να δηλώσο�ν άμ�σα τα νέα το��

     .στοιχ��α στο�� προσφέροντ�� � στον ανάδοχο
    /       Εφόσον οι ανωτέρω �πηρ�σ��� � και τα αποφαινόμ�να όργανα το� �ορέα Κατασκ����

,         καταργηθούν σ�γχων��τούν � μ� οποιονδ�ποτ� τρόπο μ�τα�ληθούν κατά τη διάρκ�ια
      ,     ,τη� διαδικασ�α� σύναψη� � �κτέλ�ση� το� έργο� �ποχρ�ούνται να δηλώσο�ν άμ�σα

 στο�� προσφέροντ��5         � στον ανάδοχο τα στοιχ��α των �πηρ�σιών � αποφαινόμ�νων
,            οργάνων τα οπο�α κατά τον νόμο αποτ�λούν καθολικό διάδοχο των �ν λόγω οργάνων

      .πο� �π�ισέρχονται στα δικαιώματα και �ποχρ�ώσ�ι� το��

 2:      Άρθρο Έγγραφα τη� σύμβαση� και τεύχη
 

2.1.         .  14  . 1   2Τα έγγραφα τη� σύμ�αση� κατά την έννοια τη� π�ριπτ τη� παρ το� άρθρο�
 . 4412/2016,     ,   το� ν για τον παρόντα ηλ�κτρονικό διαγωνισμό ��ναι τα ακόλο�θα :

)   ,α η παρούσα διακ�ρ�ξη
)�       ( ),το Τ�ποποιημένοΈντ�πο Υπ�ύθ�νη� Δ�λωση� ΤΕΥΔ 6 

)    ,       γ το έντ�πο οικονομικ�� προσφορά� όπω� παράγ�ται από την �ιδικ� ηλ�κτρονικ�
  ,φόρμα το� �ποσ�στ�ματο�

)   , δ ο προϋπολογισμό� δημοπράτηση�
)   , � το τιμολόγιο δημοπράτηση�

)    ,στ η �ιδικ� σ�γγραφ� �ποχρ�ώσ�ων
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)     � η τ�χνικ� σ�γγραφ� �ποχρ�ώσ�ων
)     ,η το τ�ύχο� σ�μπληρωματικών τ�χνικών προδιαγραφών
)   ….θ το �πόδ�ιγμα 7

)    ,ι το τ�ύχο� τ�χνικ�� π�ριγραφ��
)   ,ια η τ�χνικ� μ�λέτη
)         ι� τ�χόν σ�μπληρωματικέ� πληροφορ��� και δι��κριν�σ�ι� πο� θα παρασχ�θούν από

       την αναθέτο�σα αρχ� �π� όλων των ανωτέρω
) ....ιγ ........................8

2.2  ,  ,       �ροσφέρ�ται �λ�ύθ�ρη πλ�ρη� άμ�ση και δωρ�άν ηλ�κτρονικ� πρόσ�αση στα
  έγγραφα τη� σύμ�αση�9  ,   ,   “στον �ιδικό δημόσια προσ�άσιμο χώρο ηλ�κτρονικο�

”    διαγωνισμο� τη� πύλη� www.promitheus.gov.gr.  ……………………………………..  Στην ιστοσ�λ�δα
   (τη� αναθέτο�σα� αρχ�� www.pste.gov.gr   «     στην �πιλογ� θέλω να δω προκ�ρ�ξη και

www.diafaniastereas.gr)    αναρτάται σχ�τικ� �νημέρωση μ�   αναφορά στον σ�στημικό
         «  -αριθμό διαγωνισμού και διασύνδ�ση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο το� ΕΣ�Δ�Σ

 ».Δ�ΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

        Κάθ� ��δο�� �πικοινων�α και ανταλλαγ� πληροφοριών πραγματοποι��ται μέσω τη�
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτ�ακ�� πύλη� το� Ο�Σ ΕΣ�Δ�Σ

.................................................................................   10  11

2.3    ,     12-12-2022Εφόσον έχο�ν �ητηθ�� �γκα�ρω� �τοι έω� την 12    η αναθέτο�σα αρχ�
         παρέχ�ι σ� όλο�� το�� προσφέροντ�� πο� σ�μμ�τέχο�ν στη διαδικασ�α σύναψη�

     σύμ�αση� σ�μπληρωματικέ� πληροφορ��� σχ�τικά μ� τ    α έγγραφα τη� σύμ�αση�,  το
  16/12/2022αργότ�ρο στι� 13

     ,    Απαντ�σ�ι� σ� τ�χόν δι��κριν�σ�ι� πο� �ητηθούν αναρτώνται στον δημόσια
       προσ�άσιμο ηλ�κτρονικό χώρο το� διαγωνισμού στην προαναφ�ρόμ�νη πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr    -        το� ΕΣ�Δ�Σ Δ�ΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μα�� μ� τα �πόλοιπα έγγραφα τη�
      ,    σύμ�αση� προ� �νημέρωση των �νδιαφ�ρόμ�νων οικονομικών φορέων οι οπο�οι ��ναι

           �ποχρ�ωμένοι να �νημ�ρώνονται μ� δικ� το�� ��θύνη μέσα από τον �πόψη ηλ�κτρονικό
.χώρο

        ,  � αναθέτο�σα αρχ� παρατ��ν�ι την προθ�σμ�α παραλα��� των προσφορών ούτω�
           ώστ� όλοι οι �νδιαφ�ρόμ�νοι οικονομικο� φορ��� να μπορούν να λά�ο�ν γνώση όλων

         των αναγκα�ων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στι� ακόλο�θ��
:π�ριπτώσ�ι�

)α  ,    ,   ,      όταν για οποιονδ�ποτ� λόγο πρόσθ�τ�� πληροφορ��� αν και �ητ�θηκαν από τον
  ,       (4)  οικονομικό φορέα έγκαιρα δ�ν έχο�ν παρασχ�θ�� το αργότ�ρο τέσσ�ρι� ημέρ�� πριν

         , από την προθ�σμ�α πο� ορ���ται για την παραλα�� τωνπροσφορών

)β         . όταν τα έγγραφα τη� σύμ�αση� �φ�στανται σημαντικέ� αλλαγέ�

            �διάρκ�ια τη� παράταση� θα ��ναι ανάλογη μ� τη σπο�δαιότητα τωνπληροφοριών πο�
   .�ητ�θηκαν � των αλλαγών

            Όταν οι πρόσθ�τ�� πληροφορ��� δ�ν έχο�ν �ητηθ�� έγκαιρα � δ�ν έχο�ν σημασ�α για
   ,      την προ�τοιμασ�α κατάλληλων προσφορών η παράταση τη� προθ�σμ�α� �ναπόκ�ιται
     .στη διακριτικ� ��χέρ�ια τη� αναθέτο�σα� αρχ��

2.4       (  /  Τροποπο�ηση των όρων τη� διαγωνιστικ�� διαδικασ�α� πχ αλλαγ� μ�τάθ�ση τη�
   ,     καταληκτικ�� ημ�ρομην�α� �πο�ολ�� προσφορών καθώ� και σημαντικέ� αλλαγέ� των
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  ,      ),  �γγράφων τη� σύμ�αση� σύμφωνα μ� την προηγούμ�νη παράγραφο δημοσι�ύονται
 στο Κ�ΜΔ�Σ14.

 2       Άρθρο ΑΑρχέ� εφαρμοζόμενε� στη διαδικασία σύναψη�

    :Οι οικονομικο� φορ��� δ�σμ�ύονται ότι

)α            , τηρούν και θα �ξακολο�θ�σο�ν να τηρούν κατά την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� �φόσον
,           �πιλ�γούν τι� �ποχρ�ώσ�ι� το�� πο� απορρέο�ν από τι� διατάξ�ι� τη�

,     ,   π�ρι�αλλοντικ�� κοινωνικοασφαλιστικ�� και �ργατικ�� νομοθ�σ�α� πο� έχο�ν
     ,   ,    θ�σπιστ�� μ� το δ�καιο τη� Ένωση� το �θνικό δ�καιο σ�λλογικέ� σ�μ�άσ�ι� � δι�θν���
 ,     ,   διατάξ�ι� π�ρι�αλλοντικού κοινωνικού και �ργατικού δικα�ο� οι οπο���

        . 4412/2016.   απαριθμούνται στο �αράρτημα Χ το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν � τ�ρηση των
           �ν λόγω �ποχρ�ώσ�ων �λέγχ�ται και ���αιών�ται από τα όργανα πο� �πι�λέπο�ν την

          �κτέλ�ση των δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων και τι� αρμόδι�� δημόσι�� αρχέ� και �πηρ�σ���
           πο� �ν�ργούν �ντό� των ορ�ων τη� ��θύνη� και τη� αρμοδιότητά� το�� 15,

)β     ,         δ�ν θα �ν�ργ�σο�ν αθέμιτα παράνομα � καταχρηστικά καθ� όλη τη διάρκ�ια τη�
 ,         ,  διαδικασ�α� ανάθ�ση� αλλά και κατά το στάδιο �κτέλ�ση� τη� σύμ�αση� �φόσον

 �πιλ�γούν και

)γ           λαμ�άνο�ν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφ�λάξο�ν την �μπιστ��τικότητα των
         .πληροφοριών πο� έχο�ν χαρακτηρισθ�� ω� τέτοι�� από την αναθέτο�σα αρχ�

 3:    Άρθρο Ηλεκτρονικ� υποβολ� φακέλου προσφορά�

3.1.        ,  Οι προσφορέ� �πο�άλλονται από το�� �νδιαφ�ρομένο�� ηλ�κτρονικά μέσω τη�
  διαδικτ�ακ�� πύλη� www.promitheus.gov.gr     ,   το� Ο�Σ ΕΣ�Δ�Σ μέχρι την καταληκτικ�

       18    ,  ημ�ρομην�α και ώρα πο� ορ���ται στο άρθρο τη� παρούσα� διακ�ρ�ξη� σ�
    « -   »  ηλ�κτρονικό φάκ�λο το� �ποσ�στ�ματο� ΕΣ�Δ�Σ Δ�ΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και

,  ,�πογράφονται το�λάχιστον      ,   μ� προηγμένη ηλ�κτρονικ� �πογραφ� η οπο�α
   ( )  ,    �ποστηρ���ται από αναγνωρισμένο �γκ�κριμένο πιστοποιητικό σύμφωνα μ� την

. 2   37  . 4412/2016.παρ το� άρθρο� το� ν 16  

         Για τη σ�μμ�τοχ� στην παρούσα διαδικασ�α οι �νδιαφ�ρόμ�νοι οικονομικο� φορ���
        5  .  1.2   1.4   ακολο�θούν τη διαδικασ�α �γγραφ�� το� άρθρο� παρ έω� τη� Κοιν��

  Υπο�ργικ�� Απόφαση� «       Ρυθμίσει� τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ,  ,      των Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχή� τεχνικών και λοιπών

         συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου� εργαλείων και
       διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο� Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( . . . . .)ΕΣΗΔΗΣ (  «  - )εφεξή� ΚΥ� ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓ� ».

      ,    � ένωση οικονομικών φορέων �πο�άλλ�ι κοιν� προσφορά η οπο�α �ποχρ�ωτικά
,     ,       �πογράφ�ται σύμφωνα μ� τα ανωτέρω ��τ� από όλο�� το�� οικονομικού� φορ���

   ,     ,   .πο� αποτ�λούν την ένωση ��τ� από �κπρόσωπό το�� νομ�μω� �ξο�σιοδοτημένο
 ,            Στην προσφορά προσδιορ���ται η έκταση και το ��δο� τη� σ�μμ�τοχ�� το� κάθ�

  ,       ,μέλο�� τη� ένωση� σ�μπ�ριλαμ�ανομένη� τη� κατανομ�� αμοι��� μ�ταξύ το��
   /  .      καθώ� και ο �κπρόσωπο� σ�ντονιστ�� α�τ�� � �ν λόγω δ�λωση π�ριλαμ�άν�ται

   (  .   )       ��τ� στο ΕΕΕΣ Μέρο� ΙΙ Ενότητα Α ��τ� στη σ�νοδ��τικ� �π�ύθ�νη δ�λωση πο�
      .δύναται να �πο�άλλο�ν τα μέλη τη� ένωση�

3.2     :Στον ηλ�κτρονικό φάκ�λο προσφορά� π�ριέχονται

 ( )  ( )     «  ».α ένα� �πο φάκ�λο� μ� την ένδ�ιξη Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ��
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 ( )   ( )      «  ».� ένα� �πο φάκ�λο� μ� την ένδ�ιξη Οικονομικ� �ροσφορά

3.3    ,       Από τον προσφέροντα σημα�νονται μ� χρ�ση το� σχ�τικού π�δ�ο� το�
,      ,      �ποσ�στ�ματο� κατά την σύνταξη τη� προσφορά� τα στοιχ��α �κ��να πο� έχο�ν

 ,       21   . 4412/2016. �μπιστ��τικό χαρακτ�ρα σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο το� ν
  ,        ( )  Στην π�ρ�πτωση α�τ� ο προσφέρων �πο�άλ�ι στον οικ��ο �πο φάκ�λο σχ�τικ�

       αιτιολόγηση μ� τη μορφ� ψηφιακά �πογ�γραμμένο� αρχ��ο� pdf,   αναφέροντα� ρητά
          όλ�� τι� σχ�τικέ� διατάξ�ι� νόμο� � διοικητικέ� πράξ�ι� πο� �πι�άλλο�ν την

   ,     �μπιστ��τικότητα τη� σ�γκ�κριμένη� πληροφορ�α� ω� σ�νημμένο τη� ηλ�κτρονικ��
 .         το� προσφορά� Δ�ν χαρακτηρ��ονται ω� �μπιστ��τικέ� πληροφορ��� σχ�τικά μ� τι�

 ,       .  τιμέ� μονάδο� τι� προσφ�ρόμ�ν�� ποσότητ�� και την οικονομικ� προσφορά

3.4         Στην π�ρ�πτωση τη� �πο�ολ�� στοιχ��ων μ� χρ�ση μορφότ�πο� φακέλο�
   ( . .     ZI�),  σ�μπι�σμένων ηλ�κτρονικών αρχ��ων π χ ηλ�κτρονικό αρχ��ο μ� μορφ� �κ��να τα

       ,    οπο�α �πιθ�μ�� ο προσφέρων να χαρακτηρ�σ�ι ω� �μπιστ��τικά σύμφωνα μ� τα
 ,          ανωτέρω αναφ�ρόμ�να θα πρέπ�ι να τα �πο�άλλ�ι ω� χωριστά ηλ�κτρονικά αρχ��α μ�

 �ortable  Document  Format  (�DF)       μορφ� � ω� χωριστό ηλ�κτρονικό αρχ��ο μορφότ�πο�
       .φακέλο� σ�μπι�σμένων ηλ�κτρονικών αρχ��ων πο� να π�ριλαμ�άν�ι α�τά

3.5   –      ( )   Ο χρ�στη� οικονομικό� φορέα� �πο�άλλ�ι το�� ανωτέρω �πο φακέλο�� μέσω το�
,   :�ποσ�στ�ματο� όπω� π�ριγράφ�ται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχ��α και δικαιολογητικά πο� π�ριλαμ�άνονται στον �πο φάκ�λο μ� την
 «  »        24.2  ένδ�ιξη Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ�� ��ναι τα ορι�όμ�να στο άρθρο τη�

,          παρούσα� �πο�άλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλ�κτρονικά σ� μορφ� αρχ��ο�
�ortable Document Format (�DF)   ,   ,  και γ�νονται αποδ�κτά ανά π�ρ�πτωση   σύμφωνα μ� την

.    4.2.  .παρ � το� άρθρο� τη� παρούσα�

)β             Το αργότ�ρο πριν από την ημ�ρομην�α και ώρα αποσφράγιση� των προσφορών πο�
   18   ,   ορ���ται στο άρθρο τη� παρούσα� προσκομ��ονται   στην Αναθέτο�σα Αρχ�17,  μ�

��θύνη  το� οικονομικού φορέα    ,   οι πρωτότ�π�� �γγ��σ�ι� σ�μμ�τοχ�� πλην των
   ,      �γγ��σ�ων πο� �κδ�δονται ηλ�κτρονικά άλλω� η προσφορά απορρ�πτ�ται ω�
.απαράδ�κτη 18

        Οι ανωτέρω πρωτότ�π�� �γγ�ητικέ� �πιστολέ� σ�μμ�τοχ�� προσκομ��ονται σ� κλ�ιστό
,       ,    φάκ�λο στον οπο�ο αναγράφ�ται το�λάχιστον ο αποστολέα� τα στοιχ��α το�

       .παρόντο� διαγωνισμού και ω� παραλ�πτη� η Επιτροπ� Διαγωνισμού

        � προσκόμιση των πρωτότ�πων �γγ��σ�ων σ�μμ�τοχ�� πραγματοποι��ται ��τ� μ�
          κατάθ�ση το� ω� άνω φακέλο� στην �πηρ�σ�α πρωτοκόλλο� τη� αναθέτο�σα� αρχ��

     ,   .     ��τ� μ� την αποστολ� το� ταχ�δρομικώ� �π� αποδ��ξ�ι Το �άρο� απόδ�ιξη� τη�
     .     έγκαιρη� προσκόμιση� φέρ�ι ο οικονομικό� φορέα� Το �μπρόθ�σμο αποδ�ικνύ�ται μ�  

          ,τον αριθμό πρωτοκόλλο� ��τ� μ� την �π�κληση το� σχ�τικού αποδ�ικτικού αποστολ��
 .ανά π�ρ�πτωση

           Στην π�ρ�πτωση πο� �πιλ�γ�� η αποστολ� το� φακέλο� τη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ��
,     ,      ταχ�δρομικώ� ο οικονομικό� φορέα� αναρτά �φόσον δ�ν διαθέτ�ι αριθμό έγκαιρη�

        ,   �ισαγωγ�� το� φακέλο� το� στο πρωτόκολλο τη� αναθέτο�σα� αρχ�� το αργότ�ρο έω�
      ,    την ημ�ρομην�α και ώρα αποσφράγιση� των προσφορών μέσω τη� λ�ιτο�ργ�α�

« »,      (  �πικοινων�α τα σχ�τικό αποδ�ικτικό στοιχ��ο προσκόμιση� αποδ�ικτικό κατάθ�ση�
   -  ),σ� �πηρ�σ��� ταχ�δρομ��ο� ταχ�μ�ταφορών      προκ�ιμένο� να �νημ�ρώσ�ι την

           ( )αναθέτο�σα αρχ� π�ρ� τη� τ�ρηση� τη� �ποχρέωσ�� το� σχ�τικά μ� την �μπρόθ�σμη
       .προσκόμιση τη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ�� το� στον παρόντα διαγωνισμό
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)γ        ,  Οι προσφέροντ�� σ�ντάσσο�ν την οικονομικ� το�� προσφορά σ�μπληρώνοντα� την
     . αντ�στοιχη �ιδικ� ηλ�κτρονικ� φόρμα το� �ποσ�στ�ματο�

)δ  O     ,     ι προσφέροντ�� δύνανται να προ�α�νο�ν μέσω των λ�ιτο�ργιών το�
,        �ποσ�στ�ματο� σ� �κτύπωση �λέγχο� ομαλότητα� των �πιμέρο�� ποσοστών

,    ,       έκπτωση� ανά ομάδα �ργασιών στην π�ρ�πτωση �πο�ολ�� προσφορά� μ� �πιμέρο��
 , ’   . 2    95  .4412/2016.ποσοστά έκπτωση� κατ �φαρμογ� τη� παρ α το� άρθρο� το� ν 19

)ε   ,         Στη σ�νέχ�ια οι προσφέροντ�� παράγο�ν από το �ποσύστημα τα ηλ�κτρονικά αρχ��α
[« »        �κτ�πώσ�ι� των Δικαιολογητικών Σ�μμ�τοχ�� και τη� Οικονομικ�� �ροσφορά�

    �ortable  Document  Format  (�DF)].     το�� σ� μορφ� αρχ��ο� Τα αρχ��α α�τά γ�νονται
,   ,     ,   αποδ�κτά �φόσον φέρο�ν το�λάχιστον προηγμένη ηλ�κτρονικ� �πογραφ� η οπο�α

  �ποστηρ���ται από  ( )  αναγνωρισμένο �γκ�κριμένο   πιστοποιητικό και �πισ�νάπτονται
  ( )   .      στο�� αντ�στοιχο�� �πο φακέλο�� τη� προσφορά� Κατά τη σ�στημικ� �πο�ολ� τη�

     προσφορά� το �ποσύστημα πραγματοποι�� α�τοματοποιημένο�� �λέγχο��
         �πι���α�ωση� τη� ηλ�κτρονικ�� προσφορά� σ� σχέση μ� τα παραχθέντα ηλ�κτρονικά

 (     )    αρχ��α Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ�� και Οικονομικ� �ροσφορά και �φόσον οι έλ�γχοι
         .  ,  α�το� απο�ούν �πιτ�χ��� η προσφορά �πο�άλλ�ται στο �ποσύστημα Διαφορ�τικά η

         προσφορά δ�ν �πο�άλλ�ται και το �ποσύστημα �νημ�ρών�ι το�� προσφέροντ�� μ�
        , σχ�τικό μ�ν�μα σφάλματο� στη δι�παφ� το� χρ�στη των προσφ�ρόντων προκ�ιμένο�

       .οι τ�λ��τα�οι να προ�ούν στι� σχ�τικέ� �νέργ�ι�� διόρθωση�

)στ             Εφόσον οι οικονομικο� όροι δ�ν έχο�ν αποτ�πωθ�� στο σύνολό το�� στι� �ιδικέ�
   ,      ηλ�κτρονικέ� φόρμ�� το� �ποσ�στ�ματο� οι προσφέροντ�� �πισ�νάπτο�ν τα σχ�τικά

 ,     ,    .ηλ�κτρονικά αρχ��α σύμφωνα μ� τα ανωτέρω στην π�ρ�πτωση � 20

)ζ          ,  Από το �ποσύστημα �κδ�δ�ται ηλ�κτρονικ� απόδ�ιξη �πο�ολ�� προσφορά� η οπο�α
       .αποστέλλ�ται στον οικονομικό φορέα μ� μ�ν�μα ηλ�κτρονικού ταχ�δρομ��ο�

        /  Στι� π�ριπτώσ�ι� πο� μ� την προσφορά �πο�άλλονται δημόσια � και ιδιωτικά
,            ,  έγγραφα ��τ� έχο�ν παραχθ�� από τον �διο τον προσφέροντα ��τ� από τρ�το�� α�τά
 ,   ,  γ�νονται αποδ�κτά ανά π�ρ�πτωση     .     4.2.σύμφωνα μ� την παρ � το� άρθρο� τη�

παρούσα�21 

η)         ,  Έω� την ημέρα και ώρα αποσφράγιση� των προσφορών προσκομ��ονται μ� ��θύνη
  ,    ,       το� οικονομικού φορέα στην αναθέτο�σα αρχ� σ� έντ�πη μορφ� και σ� κλ�ιστό

,           φάκ�λο στον οπο�ο αναγράφ�ται ο αποστολέα� και ω� παραλ�πτη� η Επιτροπ�
   ,     Διαγωνισμού το� παρόντο� διαγωνισμού τ�χόν στοιχ��α τη� ηλ�κτρονικ�� προσφορά�

,    «  »  «  »,το� �τοι των �ποφακέλων Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ�� και Οικονομικ� �ροσφορά
         τα οπο�α απαιτ��ται να προσκομισθούν σ� πρωτότ�πα � ακρι�� αντ�γραφα22.

      :Τέτοια στοιχ��α και δικαιολογητικά �νδ�ικτικά ��ναι

i)      ,      η πρωτότ�πη �γγ�ητικ� �πιστολ� σ�μμ�τοχ�� πλην των π�ριπτώσ�ων πο� α�τ�
 ,      ,  �κδ�δ�ται ηλ�κτρονικά άλλω� η προσφορά απορρ�πτ�ται ω� απαράδ�κτη σύμφωνα μ�

     4.1. )  ,τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο γ τη� παρούσα�

ii)          11  .  2   .  2690/1999,α�τά πο� δ�ν �πάγονται στι� διατάξ�ι� το� άρθρο� παρ το� ν
(       �νδ�ικτικά σ�μ�ολαιογραφικέ� ένορκ�� ���αιώσ�ι� � λοιπά σ�μ�ολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)              ιδιωτικά έγγραφα τα οπο�α δ�ν έχο�ν �πικ�ρωθ�� από δικηγόρο � δ�ν φέρο�ν
         . 2   11  .θ�ώρηση από �πηρ�σ��� και φορ��� τη� π�ρ�πτωση� α τη� παρ το� άρθρο� το� ν

2690/1999          ,  � δ�ν σ�νοδ�ύονται από �π�ύθ�νη δ�λωση για την ακρ���ιά το�� καθώ� και

iv)           αλλοδαπά δημόσια έντ�πα έγγραφα πο� φέρο�ν την �πισημ��ωση τη� Χάγη�
(Apostille),          . � προξ�νικ� θ�ώρηση και δ�ν έχο�ν �πικ�ρωθ�� από δικηγόρο
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            Σ� π�ρ�πτωση μη �πο�ολ�� �νό� � π�ρισσότ�ρων από τα ω� άνω στοιχ��α και
     ,     δικαιολογητικά πο� �πο�άλλονται σ� έντ�πη μορφ� πλην τη� πρωτότ�πη� �γγύηση�

,          σ�μμ�τοχ�� δύναται να σ�μπληρώνονται και να �πο�άλλονται σύμφωνα μ� το άρθρο
102  . 4412/2016.το� ν

3.6   Απόσυρση προσφορά�
        , Οι προσφέροντ�� δύνανται να �ητ�σο�ν την απόσ�ρση �πο�ληθ��σα� προσφορά� πριν

     ,     την καταληκτικ� ημ�ρομην�α �πο�ολ�� των προσφορών μ� έγγραφο α�τημα το�� προ�
  ,      την αναθέτο�σα αρχ� σ� μορφ� ηλ�κτρονικού αρχ��ο� �ortable Document Format (�DF)23

  πο� �πο�άλλ�ται  σύμφωνα   . μ� τι� π�ρ ii)  iv)   � τη� .    4.2.  ,παρ � το� άρθρο� τη� παρούσα� 24

   « »   .  μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� Επικοινων�α το� �ποσ�στ�ματο� �ιστοποιημένο�
   ,       ,χρ�στη� τη� αναθέτο�σα� αρχ�� χωρ�� να απαιτ��ται απόφαση τη� τ�λ��τα�α�

         προ�α�ν�ι στην απόρριψη τη� σχ�τικ�� ηλ�κτρονικ�� προσφορά� στο �ποσύστημα πριν
     . ,   την καταληκτικ� ημ�ρομην�α �πο�ολ�� τη� προσφορά� Κατόπιν ο οικονομικό� φορέα�

           δύναται να �πο�άλ�ι �κ νέο� προσφορά μέσω το� �ποσ�στ�ματο� έω� την καταληκτικ�
    .ημ�ρομην�α �πο�ολ�� των προσφορών

 4:    Άρθρο Διαδικασία    ηλεκτρονικ�� αποσφράγιση� και αξιο  λόγηση� των
/  /    /  προσφορών Κατακύρωση �ύναψη σύμβαση� Προδικαστικέ�

/   προσφυγέ� Προσωριν� δικαστικ�προστασία

4.1  / /   Ηλεκτρονικ� Αποσφράγιση Αξιολόγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,    Μ�τά την καταληκτικ� ημ�ρομην�α �πο�ολ�� προσφορών όπω� ορ���ται στο άρθρο
18  ,      ,  τη� παρούσα� και πριν από την ηλ�κτρονικ� αποσφράγιση πιστοποιημένο� χρ�στη�

        τη� Αναθέτο�σα� Αρχ�� μ�τα�ι�ά��ι την αρμοδιότητα διαχ��ριση� το� ηλ�κτρονικού
      .διαγωνισμού σ� πιστοποιημένο χρ�στη τη� Επιτροπ�� Διαγωνισμού

)β           � αναθέτο�σα αρχ� δια�ι�ά��ι στον �ρό�δρο τη� Επιτροπ�� Διαγωνισμού το��
       ,   κλ�ιστού� φακέλο�� μ� τι� πρωτότ�π�� �γγ��σ�ι� σ�μμ�τοχ�� πο� έχο�ν

,           προσκομιστ�� πριν από την ημ�ρομην�α και ώρα αποσφράγιση� των προσφορών πο�
, ,   18  .  ορ���ται ομο�ω� στο άρθρο τη� παρούσα�

   � Επιτροπ� Διαγωνισμού25,          18,κατά την ημ�ρομην�α και ώρα πο� ορ���ται στο άρθρο
      «προ�α�ν�ι σ� ηλ�κτρονικ� αποσφράγιση το� �ποφακέλο� Δικαιολογητικά

»     “  ”,     Σ�μμ�τοχ�� και το� �ποφακέλο� Οικονομικ� �ροσφορά χωρ�� να παρέχ�ι στο��
       προσφέροντ�� πρόσ�αση στα �πο�ληθέντα δικαιολογητικά σ�μμ�τοχ�� � στι�

  .�πο�ληθ��σ�� οικονομικέ� προσφορέ�

)γ       ,       Μ�τά την ω� άνω αποσφράγιση και πριν από την έκδοση οποιασδ�ποτ� απόφαση�
       ,    ,σχ�τικά μ� την αξιολόγηση των προσφορών τη� παρούσα� η Επιτροπ� Διαγωνισμού

   προ�α�ν�ι στι� ακόλο�θ�� �νέργ�ι��26:

(i)      «   »,  αναρτά στον ηλ�κτρονικό χώρο Σ�νημμένα �λ�κτρονικού Διαγωνισμού τον
  ,σχ�τικό κατάλογο προσφ�ρόντων       ,  όπω� α�τό� παράγ�ται από το �ποσύστημα μ�

    , δικα�ωμα πρόσ�αση� μόνον στο�� προσφέροντ��

ii)         �λέγχ�ι �άν προσκομ�στηκαν οι απαιτούμ�ν�� πρωτότ�π�� �γγ�ητικέ� �πιστολέ�
    .  3.5 .    3  .  σ�μμ�τοχ�� σύμφωνα μ� την παρ π�ρ � το� άρθρο� τη� παρούσα�  � προσφορά
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         οικονομικού φορέα πο� παρέλ�ιψ� ��τ� να προσκομ�σ�ι την απαιτούμ�νη πρωτότ�πη
 ,      ,  �γγύηση σ�μμ�τοχ�� σ� π�ρ�πτωση �πο�ολ�� έγχαρτη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ�� ��τ� να

        �πο�άλ�ι την απαιτούμ�νη �γγύηση ηλ�κτρονικ�� έκδοση� στον οικ��ο ηλ�κτρονικό
( )-        ,�πό φάκ�λο μέχρι την καταληκτικ� ημ�ρομην�α �πο�ολ�� των προσφορών

  ,       ,   απορρ�πτ�ται ω� απαράδ�κτη μ�τά από γνώμη τη� Επιτροπ�� Διαγωνισμού η οπο�α
 ,        σ�ντάσσ�ι πρακτικό στο οπο�ο π�ριλαμ�άνονται τα αποτ�λέσματα το� ανωτέρω

         ,  �λέγχο� και �πο�άλλ�ι στην αναθέτο�σα αρχ� το σχ�τικό ηλ�κτρονικό αρχ��ο ω�
“ ”,    “ ”  ,   �σωτ�ρικό μέσω τη� λ�ιτο�ργ�α� �πικοινων�α το� �ποσ�στ�ματο� προ� έγκριση για

     ,    . 1   72 τη λ�ψη απόφαση� απόρριψη� τη� προσφορά� σύμφωνα μ� την παρ το� άρθρο� το�
. 4412/2016.ν  

           Μ�τά την έκδοση τη� απόφαση� έγκριση� το� ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη
 ,          τη� προσφορά� η αναθέτο�σα αρχ� κοινοποι�� την απόφαση σ� όλο�� το��

.προσφέροντ��
          � απόφαση απόρριψη� τη� προσφορά� �κδ�δ�ται πριν από την έκδοση οποιασδ�ποτ�

         άλλη� απόφαση� σχ�τικά μ� την αξιολόγηση των προσφορών τη� παρούσα�
.διαδικασ�α� 27 

iii)        ,   Στη σ�νέχ�ια δια�ι�ά��ι τον σχ�τικό κατάλογο προσφ�ρόντων κατά σ�ιρά
,       ,    μ�ιοδοσ�α� στην αναθέτο�σα αρχ� και στο�� προσφέροντ�� προκ�ιμένο� να λά�ο�ν

      «   »,γνώση και αναρτά στον ηλ�κτρονικό χώρο Σ�νημμένα �λ�κτρονικού Διαγωνισμού
   ,      .τον ω� άνω κατάλογο μ� δικα�ωμα πρόσ�αση� μόνο στο�� προσφέροντ��

)δ  , Ακολούθω� η   ,    ,   Επιτροπ� Διαγωνισμού προ�α�ν�ι κατά σ�ιρά μ�ιοδοσ�α� σ� έλ�γχο
          τη� ολόγραφη� και αριθμητικ�� αναγραφ�� το� μ� �πιμέρο�� ποσοστά έκπτωση� και
    ,       ,τη� ομαλ�� μ�ταξύ το�� σχέση� �άσ�ι τη� παραγωγ�� σχ�τικού ψηφιακού αρχ��ο�

   . μέσα από το �ποσύστημα
     ,     Για την �φαρμογ� το� �λέγχο� ομαλότητα� χρησιμοποι��ται από την Επιτροπ�

     ( ),       95Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφορά� Εμ σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στα άρθρα
 98  . 4412/2016 και το� ν

)ε     ,      ,Όλ�� οι οικονομικέ� προσφορέ� μ�τά τι� τ�χόν αναγκα��� διορθώσ�ι�
,    ,    . καταχωρ��ονται κατά τη σ�ιρά μ�ιοδοσ�α� στο πρακτικό τη� �πιτροπ��

)στ   ,   ,   ,   Στη σ�νέχ�ια η Επιτροπ� Διαγωνισμού την �δια ημέρα �λέγχ�ι τα δικαιολογητικά
   24.2  ,     ,  σ�μμ�τοχ�� το� άρθρο� τη� παρούσα� κατά τη σ�ιρά τη� μ�ιοδοσ�α� αρχ��οντα�

   .           από τον πρώτο μ�ιοδότη Αν η ολοκλ�ρωση το� �λέγχο� α�τού δ�ν ��ναι δ�νατ� την �δια
,      ,     (10)μέρα λόγω το� μ�γάλο� αριθμού των προσφορών �λέγχονται το�λάχιστον οι δέκα

   .         πρώτ�� κατά σ�ιρά μ�ιοδοσ�α� Στην π�ρ�πτωση α�τ� η διαδικασ�α σ�ν�χ���ται τι�
  �πόμ�ν�� �ργάσιμ�� ημέρ��28.

)ζ    ,      ,   � Επιτροπ� Διαγωνισμού παράλληλα μ� τι� ω� άνω �νέργ�ι�� �πικοινων�� μ� το��
      ,   �κδότ�� πο� αναγράφονται στι� �πο�ληθ��σ�� �γγ�ητικέ� �πιστολέ� προκ�ιμένο� να

   .διαπιστώσ�ι την �γκ�ρότητά το�� 29    Αν διαπιστωθ�� πλαστότητα �γγ�ητικ��
,       ,   �πιστολ�� ο �ποψ�φιο� αποκλ���ται από τον διαγωνισμό �πο�άλλ�ται μην�τ�ρια

   . αναφορά στον αρμόδιο �ισαγγ�λέα

)η         � π�ριγραφόμ�νη διαδικασ�α καταχωρ��ται στο πρακτικό τη� Επιτροπ��
    ,         .Διαγωνισμού � σ� παράρτημά το� πο� �πογράφ�ται από τον �ρό�δρο και τα μέλη τη�

   ,     Ω� ασ�ν�θιστα χαμηλέ� προσφορέ� τ�κμα�ρονται οικονομικέ� προσφορέ� πο�
     (10)     �μφαν��ο�ν απόκλιση μ�γαλύτ�ρη των δέκα ποσοστια�ων μονάδων από τον μέσο

         . όρο το� σ�νόλο� των �κπτώσ�ων των παραδ�κτών προσφορών πο� �πο�λ�θηκαν

           �αναθέτο�σα αρχ� δύναται να κρ�ν�ι ότι σ�νιστούν ασ�ν�θιστα χαμηλέ� προσφορέ�
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           .και προσφορέ� μ� μικρότ�ρη � καθόλο� απόκλιση από το ω� άνω όριο 30

  ,        Στι� παραπάνω π�ριπτώσ�ι� η αναθέτο�σα αρχ� απαιτ�� από το�� οικονομικού�
            , φορ��� να �ξηγ�σο�ν την τιμ� � το κόστο� πο� προτ��νο�ν στην προσφορά το�� �ντό�

   (20)       αποκλ�ιστικ�� προθ�σμ�α� ��κοσι ημ�ρών από την κοινοπο�ηση τη� σχ�τικ��
,        « »  πρόσκληση� η οπο�α αποστέλλ�ται μέσω τη� λ�ιτο�ργ�α� Επικοινων�α το�

. �ποσ�στ�ματο�

         Αν οικονομικό� φορέα� δ�ν ανταποκριθ�� στη σχ�τικ� πρόσκληση τη� αναθέτο�σα�
        ,    αρχ�� �ντό� τη� άνω προθ�σμ�α� και δ�ν �πο�άλλ�ι �ξηγ�σ�ι� η προσφορά το�

           απορρ�πτ�ται ω� μη κανονικ� και καταπ�πτ�ι �πέρ τη� αναθέτο�σα� αρχ�� η �γγ�ητικ�
 .       ,   �πιστολ� σ�μμ�τοχ�� Αν οι �ξηγ�σ�ι� δ�ν γ�νο�ν αποδ�κτέ� η προσφορά

,       .απορρ�πτ�ται ωστόσο δ�ν καταπ�πτ�ι η �γγ�ητικ� �πιστολ� σ�μμ�τοχ��

     ,    ,  ,Οι παρ�χόμ�ν�� �ξηγ�σ�ι� το� οικονομικού φορέα οι οπο��� �πο�άλλονται ομο�ω�
   « »,       μέσω τη� λ�ιτο�ργ�α� Επικοινων�α ιδ�ω� ω� προ� τον προσδιορισμό οικονομικών

,          ,  μ�γ�θών μ� τι� οπο��� ο προσφέρων διαμόρφωσ� την προσφορά το� αποτ�λούν
          δ�σμ��τικέ� σ�μφων��� και τμ�μα τη� σύμ�αση� ανάθ�ση� πο� δ�ν μπορούν να
 ’      .μ�τα�ληθούν καθ όλη τη διάρκ�ια �κτέλ�ση� τη� σύμ�αση�

         88  89  .Κατά τα λοιπά �φαρμό�ονται τα αναλ�τικά αναφ�ρόμ�να στα άρθρα και το� ν
4412/2016

          � Επιτροπ� Διαγωνισμού ολοκληρών�ι τη σύνταξη το� σχ�τικού πρακτικού μ� το
  ,          αποτέλ�σμα τη� διαδικασ�α� μ� το οπο�ο �ισηγ��ται την ανάθ�ση τη� σύμ�αση� στον

 (     ),      μ�ιοδότη � τη ματα�ωση τη� διαδικασ�α� και �πο�άλλ�ι στην αναθέτο�σα αρχ� το
  ,  “ ”,  ,σχ�τικό ηλ�κτρονικό αρχ��ο ω� �σωτ�ρικό προ� έγκριση   μ�τα�ι�ά�οντα� παράλληλα

        ξανά την αρμοδιότητα διαχ��ριση� το� ηλ�κτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο
    . πιστοποιημένο χρ�στη τη� αναθέτο�σα� αρχ��

        ,   � αποδοχ� � απόρριψη των �ξηγ�σ�ων των οικονομικών φορέων κατόπιν γνώμη� τη�
 Επιτροπ�� Διαγωνισμού31,        ,η οπο�α π�ριλαμ�άν�ται στο ω� άνω πρακτικό

      ( ).     �νσωματών�ται στην απόφαση τη� �πόμ�νη� π�ρ�πτωση� θ Για την �ξέταση των
         , �ξηγ�σ�ων δύναται να σ�γκροτούνται και έκτακτ�� �πιτροπέ� � ομάδ�� �ργασ�α� κατά

   . 3   221 . 4412/2016.τα ορι�όμ�να στην παρ το� άρθρο� ν

)θ   ,         Στη σ�νέχ�ια η αναθέτο�σα αρχ� κοινοποι�� την απόφαση έγκριση� το� πρακτικού
   ,    ,    ,σ� όλο�� το�� προσφέροντ�� �κτό� από �κ��νο�� οπο�οι αποκλ��στηκαν οριστικά

        ,  λόγω μη �πο�ολ�� � προσκόμιση� τη� πρωτότ�πη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ�� σύμφωνα μ�
  ( )     4.1     την π�ρ�πτωση γ τη� παρούσα� παραγράφο� και παρέχ�ι πρόσ�αση στα

        �πο�ληθέντα δικαιολογητικά σ�μμ�τοχ�� και στι� οικονομικέ� προσφορέ� των λοιπών
.        ,   προσφ�ρόντων Κατά τη� απόφαση� α�τ�� χωρ�� προδικαστικ� προσφ�γ� κατά τα

   4.3  .ορι�όμ�να στην παράγραφο τη� παρούση�

)ι  ,  ,  ,          Επισημα�ν�ται τέλο� ότι σ� π�ρ�πτωση πο� οι προσφορέ� έχο�ν την �δια ακρι�ώ�
 ( ),       ( )    τιμ� ισότιμ�� η αναθέτο�σα αρχ� �πιλέγ�ι τον προσωρινό ανάδοχο μ� κλ�ρωση

       .   μ�ταξύ των οικονομικών φορέων πο� �πέ�αλαν ισότιμ�� προσφορέ� � κλ�ρωση
         γ�ν�ται �νώπιον τη� Επιτροπ�� Διαγωνισμού και παρο�σ�α των οικονομικών φορέων

    ,         πο� �πέ�αλαν τι� ισότιμ�� προσφορέ� σ� ημέρα και ώρα πο� θα το�� γνωστοποιηθ��
   “ ”  .μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� �πικοινων�α το� �ποσ�στ�ματο�

      , ,   Τα αποτ�λέσματα τη� ω� άνω κλ�ρωση� �νσωματώνονται ομο�ω� στην απόφαση τη�
  ( ).προηγούμ�νη� π�ρ�πτωση� θ
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4.2      /Πρόσκληση υποβολ�� δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
/    Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφ� σύμβαση�

)α       ,     ,  Μ�τά από την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτο�σα αρχ� προσκαλ�� στο
         πλα�σιο τη� παρούσα� ηλ�κτρονικ�� διαδικασ�α� σύναψη� σύμ�αση� και μέσω τη�

  « »,       λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� τον προσωρινό ανάδοχο να �πο�άλ�ι �ντό�
  (10)   προθ�σμ�α� δέκα ημ�ρών 32      από την κοινοπο�ηση τη� σχ�τικ�� έγγραφη�
  �ιδοπο�ηση� σ� α�τόν  ,   23  ,  τα προ�λ�πόμ�να στο άρθρο τη� παρούσα� αποδ�ικτικά μέσα

(   )     .δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχο� και τα αποδ�ικτικά έγγραφα νομιμοπο�ηση� 33

     ,     , ,Ο προσωρινό� ανάδοχο� δύναται να �πο�άλ�ι �ντό� τη� ω� άνω προθ�σμ�α� α�τημα
   ,   ,    προ� την αναθέτο�σα αρχ� για παράτασ� τη� σ�νοδ��όμ�νο από αποδ�ικτικά έγγραφα
     .   π�ρ� α�τηση� χορ�γηση� δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχο� Στην π�ρ�πτωση
        ,    α�τ� η αναθέτο�σα αρχ� παρατ��ν�ι την προθ�σμ�α �πο�ολ�� α�τών για όσο χρόνο

         . απαιτηθ�� για τη χορ�γησ� το�� από τι� αρμόδι�� δημόσι�� αρχέ�

)β          Τα δικαιολογητικά το� προσωρινού αναδόχο� �πο�άλλονται από τον οικονομικό
 ,     « »  φορέα ηλ�κτρονικά μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� στην αναθέτο�σα

,            ,αρχ� δ�ν απαιτ��ται να προσκομισθούν και σ� έντ�πη μορφ� και γ�νονται αποδ�κτά
 ,  ,      : ανά π�ρ�πτωση �φόσον �πο�άλλονται σύμφωνα μ� τα προ�λ�πόμ�να στι� διατάξ�ι�

i)    13, 14  28  . 4727/2020    ��τ� των άρθρων και το� ν π�ρ� ηλ�κτρονικών δημοσ�ων �γγράφων
     ,  ,     πο� φέρο�ν ηλ�κτρονικ� �πογραφ� � σφραγ�δα και �φόσον πρόκ�ιται για αλλοδαπά

  ,    e-Apostille δημόσια ηλ�κτρονικά έγγραφα �άν φέρο�ν �πισημ��ωση

ii)    15  27��τ� των άρθρων και 34  . 4727/2020    το� ν π�ρ� ηλ�κτρονικών ιδιωτικών �γγράφων
     πο� φέρο�ν ηλ�κτρονικ� �πογραφ� � σφραγ�δα

iii)    11  .  2690/1999,       ��τ� το� άρθρο� το� ν όπω� ισχύ�ι π�ρ� ���α�ωση� το� γνησ�ο� τη�
-   �πογραφ�� �πικύρωση� των αντιγράφων

iv)    .  2    37��τ� τη� παρ το� άρθρο� 35  .  4412/2016,    το� ν π�ρ� χρ�ση� ηλ�κτρονικών
     ,  �πογραφών σ� ηλ�κτρονικέ� διαδικασ��� δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων

 

v)   . 13   80  .4412/2016,    ��τ� τη� παρ το� άρθρο� το� ν π�ρ� σ�ν�πο�ολ�� �π�ύθ�νη� δ�λωση�
     στην π�ρ�πτωση απλ�� φωτοτ�π�α� ιδιωτικών �γγράφων36. 

           Επιπλέον δ�ν προσκομ��ονται σ� έντ�πη μορφ� τα �ΕΚ και �νημ�ρωτικά και τ�χνικά
   ,    ,     ,  φ�λλάδια και άλλα έντ�πα �ταιρικά � μη μ� �ιδικό τ�χνικό π�ρι�χόμ�νο δηλαδ�

    ,   ,    έντ�πα μ� αμιγώ� τ�χνικά χαρακτηριστικά όπω� αριθμού� αποδόσ�ι� σ� δι�θν���
,    .μονάδ�� μαθηματικού� τύπο�� και σχέδια

          Τα ω� άνω στοιχ��α και δικαιολογητικά καταχωρ��ονται από α�τόν σ� μορφ�
    ηλ�κτρονικών αρχ��ων μ� μορφότ�πο �DF.

[             Η �ναθέτουσα �ρχή μπορεί να ορίζει επίση� ότι ο Οικονομικό� Φορέα� δύναται να
    ,     καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων εφόσον αυτό απαιτείται ή

     ,      κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση αξιολόγηση ή αξιοποίηση τη�
    ( :     πληροφορία� που αυτό περιέχει ενδεικτικά χρονοπρογραμματισμό� έργου σε

 MPP/MPX,     XLS/XLSX,   μορφότυπο υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο βίντεο σε μορφότυπο
MPG/AVI/MP4 . .)κα 37 

.1)β          Εντό� τη� προθ�σμ�α� �πο�ολ�� των δικαιολογητικών κατακύρωση� και το
         αργότ�ρο έω� την τρ�τη �ργάσιμη ημέρα από την καταληκτικ� ημ�ρομην�α

  ,      , ηλ�κτρονικ�� �πο�ολ�� το�� προσκομ��ονται μ� ��θύνη το� οικονομικού φορέα στην
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 ,       ,    αναθέτο�σα αρχ� σ� έντ�πη μορφ� και σ� κλ�ιστό φάκ�λο στον οπο�ο αναγράφ�ται ο
,         ,  αποστολέα� τα στοιχ��α το� διαγωνισμού και ω� παραλ�πτη� η Επιτροπ� τα στοιχ��α

 ,          (και δικαιολογητικά τα οπο�α απαιτ��ται να προσκομισθούν σ� έντ�πη μορφ� ω�
   ).πρωτότ�πα � ακρι�� αντ�γραφα 38

      :Τέτοια στοιχ��α και δικαιολογητικά �νδ�ικτικά ��ναι

i)         11 . 2  .  2690/1999, α�τά πο� δ�ν �πάγονται στι� διατάξ�ι� το� άρθρο� παρ το� ν όπω�
,  ισχύ�ι (      �νδ�ικτικά σ�μ�ολαιογραφικέ� ένορκ�� ���αιώσ�ι� � λοιπά

 ) σ�μ�ολαιογραφικά έγγραφα

ii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οπο�α δ�ν έχο�ν �πικ�ρωθ�� από δικηγόρο � δ�ν φέρο�ν
         . 2   11  .θ�ώρηση από �πηρ�σ��� και φορ��� τη� π�ρ�πτωση� α τη� παρ το� άρθρο� το� ν

2690/1999          ,    � δ�ν σ�νοδ�ύονται από �π�ύθ�νη δ�λωση για την ακρ���ιά το�� καθώ� και

iii)           (τα έντ�πα έγγραφα πο� φέρο�ν τη Σφραγ�δα τη� Χάγη� Apostille)   � προξ�νικ�
      .θ�ώρηση και δ�ν ��ναι �πικ�ρωμένα από δικηγόρο

         Σημ�ιών�ται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά �φαρμό��ται η
    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),  Σ�νθ�κη τη� Χάγη� τη� η� πο� κ�ρώθηκ� μ� το ν Α� �φόσον

         ,  σ�ντάσσονται σ� κράτη πο� έχο�ν προσχωρ�σ�ι στην ω� άνω Σ�νθ�κη άλλω� φέρο�ν
 .       (  Apostille  προξ�νικ� θ�ώρηση Απαλλάσσονται από την απα�τηση �πικύρωση� μ� �
 )         �ροξ�νικ� Θ�ώρηση αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμ�ρ��� �
       (  «  πολ�μ�ρ��� σ�μφων��� πο� έχ�ι σ�νάψ�ι η Ελλάδα �νδ�ικτικά Σύμ�αση νομικ��

     –  05.03.1984»  (  .1548/1985,σ�ν�ργασ�α� μ�ταξύ Ελλάδα� και Κύπρο� κ�ρωτικό� ν
«           –Σύμ�αση π�ρ� απαλλαγ�� απο την �πικύρωση ορισμένων πράξ�ων και �γγράφων
15.09.1977»  (  .4231/2014)).      κ�ρωτικό� ν Επ�ση� απαλλάσσονται από την απα�τηση

          �πικύρωση� � παρόμοια� διατύπωση� δημόσια έγγραφα πο� �κδ�δονται από τι� αρχέ�
       2016/1191     κράτο�� μέλο�� πο� �πάγονται στον Καν ΕΕ για την απλούστ��ση των

        ,  ,απαιτ�σ�ων για την �πο�ολ� ορισμένων δημοσ�ων �γγράφων στην ΕΕ όπω�
,     ,          �νδ�ικτικά το λ��κό ποινικό μητρώο �πό τον όρο ότι τα σχ�τικά μ� το γ�γονό� α�τό

            δημόσια έγγραφα �κδ�δονται για πολ�τη τη�Ένωση� από τι� αρχέ� το� κράτο�� μέλο��
  .  ,      τη� ιθαγέν�ιά� το� Επ�ση� γ�νονται �ποχρ�ωτικά αποδ�κτά ��κριν� φωτοαντ�γραφα

           ,�γγράφων πο� έχο�ν �κδοθ�� από αλλοδαπέ� αρχέ� και έχο�ν �πικ�ρωθ�� από δικηγόρο
     .  2  .     11   .  2690/1999σύμφωνα μ� τα προ�λ�πόμ�να στην παρ π�ρ � το� άρθρο� το� ν

“   ”,         1Κώδικα� Διοικητικ�� Διαδικασ�α� όπω� αντικαταστάθηκ� ω� άνω μ� το άρθρο
.2  .4250/2014.παρ το� ν

)γ             Αν δ�ν �πο�ληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά � �πάρχο�ν �λλ��ψ�ι� σ� α�τά πο�
o      ,   ,    �π �λ�θηκαν ηλ�κτρονικά � σ� έντ�πη μορφ� �φόσον απαιτ��ται σύμφωνα μ� τα

          ανωτέρω η αναθέτο�σα αρχ� καλ�� τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομ�σ�ι τα
          �λλ��ποντα δικαιολογητικά � να σ�μπληρώσ�ι τα �δη �πο�ληθέντα � να παράσχ�ι

,      102 . 4412/2016,    (10)δι��κριν�σ�ι� κατά την έννοια το� άρθρο� ν �ντό� προθ�σμ�α� δέκα
        .    ημ�ρών από την κοινοπο�ηση τη� σχ�τικ�� πρόσκληση� σ� α�τόν Αν ο προσωρινό�

           ανάδοχο� �πο�άλλ�ι α�τημα προ� την αναθέτο�σα αρχ� για παράταση τη� ω� άνω
,           προθ�σμ�α� το οπο�ο σ�νοδ�ύ�ται μ� αποδ�ικτικά έγγραφα από τα οπο�α να

       ,   αποδ�ικνύ�ται ότι έχ�ι αιτηθ�� τη χορ�γηση των δικαιολογητικών η αναθέτο�σα αρχ�
          παρατ��ν�ι την προθ�σμ�α �πο�ολ�� των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθ�� για

      τη χορ�γηση των δικαιολογητικώναπό τι� αρμόδι��  .δημόσι�� αρχέ�
           Το παρόν �φαρμό��ται αναλόγω� και στι� π�ριπτώσ�ι� πο� η αναθέτο�σα αρχ� τ�χόν

        �ητ�σ�ι την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασ�α αξιολόγηση� των
      ,  ’     προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωση� κατ �φαρμογ� τη� διάταξη� το�

 79   5    .  4412/2016,      άρθρο� παράγραφο� �δάφιο α� ν τηρο�μένων των αρχών τη� �ση�
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   .μ�ταχ��ριση� και τη� διαφάν�ια� 39

)δ  ,      ,  :Αν κατά τον έλ�γχο των �πο�ληθέντων δικαιολογητικών διαπιστωθ�� ότι
i)            ( ),τα στοιχ��α πο� δηλώθηκαν μ� το Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ

          ��ναι �κ προθέσ�ω� απατηλά � ότι έχο�ν �πο�ληθ�� πλαστά αποδ�ικτικά στοιχ��α40    �
ii)          αν δ�ν �πο�ληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμ�να

  ,   , πρωτότ�πα � αντ�γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών �
iii)          ,  αν από τα δικαιολογητικά πο� προσκομ�σθηκαν νομ�μω� και �μπροθέσμω� δ�ν

           21, 22αποδ�ικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσ�ι� σ�μμ�τοχ�� σύμφωνα μ� τα άρθρα
 23  , και τη� παρούσα� 41 

     ,    απορρ�πτ�ται η προσφορά το� προσωρινού αναδόχο� καταπ�πτ�ι �πέρ τη�
          αναθέτο�σα� αρχ�� η �γγύηση σ�μμ�τοχ�� το� και η κατακύρωση γ�ν�ται στον
         προσφέροντα πο� �πέ�αλ� την αμέσω� �πόμ�νη πλέον σ�μφέρο�σα από οικονομικ�

    ,    .άποψη προσφορά �άσ�ι τη� τιμ�� τηρο�μένη� τη� ανωτέρω διαδικασ�α�

         Σ� π�ρ�πτωση έγκαιρη� και προσ�κο�σα� �νημέρωση� τη� αναθέτο�σα� αρχ�� για
           μ�τα�ολέ� στι� προϋποθέσ�ι� τι� οπο��� ο προσωρινό� ανάδοχο� ��χ� δηλώσ�ι μ� το
    ( )        Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ ότι πληρο� και οι οπο��� �π�λθαν � για

         (  ),  τι� οπο��� έλα�� γνώση μέχρι τη σύναψη τη� σύμ�αση� οψιγ�ν��� μ�τα�ολέ� δ�ν
      ,      15καταπ�πτ�ι �πέρ τη� αναθέτο�σα� αρχ�� η προσκομισθ��σα σύμφωνα μ� το άρθρο

 ,  .τη� παρούσα� �γγύηση σ�μμ�τοχ�� 42,.

          ,   Αν κανένα� από το�� προσφέροντ�� δ�ν �πέ�αλ� αληθ� � ακρι�� δ�λωση � αν κανένα�
          από το�� προσφέροντ�� δ�ν προσκομ���ι ένα � π�ρισσότ�ρα από τα απαιτούμ�να

  ,         :έγγραφα και δικαιολογητικά � αν κανένα� από το�� προσφέροντ�� δ�ν αποδ��ξ�ι ότι
)            22.   )α δ�ν �ρ�σκ�ται σ� μια από τι� καταστάσ�ι� πο� αναφέρονται στο άρθρο Α και �

       22.   22. ,    πληρο� τα σχ�τικά κριτ�ρια �πιλογ�� των άρθρων Β έω� Ε όπω� α�τά έχο�ν
   ,      .καθοριστ�� στην παρούσα η διαδικασ�α σύναψη� τη� σύμ�αση� ματαιών�ται

          � διαδικασ�α �λέγχο� των ω� άνω δικαιολογητικών ολοκληρών�ται μ� τη σύνταξη
    ,      πρακτικού από την Επιτροπ� Διαγωνισμού στο οπο�ο αναγράφ�ται η τ�χόν

       ( )   ( )  σ�μπλ�ρωση δικαιολογητικών κατά τα ορι�όμ�να στι� παραγράφο�� α και γ το�
 .παρόντο� άρθρο� 43  ,   ,  � Επιτροπ� στη σ�νέχ�ια   ,   το κοινοποι�� μέσω τη�

«   « »,      λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� στο αποφαινόμ�νο όργανο τη� αναθέτο�σα�
           αρχ�� για τη λ�ψη απόφαση� ��τ� κατακύρωση� τη� σύμ�αση� ��τ� ματα�ωση� τη�

,  .διαδικασ�α� ανά π�ρ�πτωση

        Τα αποτ�λέσματα το� �λέγχο� των δικαιολογητικών το� προσωρινού αναδόχο�
       105 . 4412/2016,�πικ�ρώνονται μ� την απόφαση κατακύρωση� το� άρθρο� ν 44   �τοι μ� την

   ,      απόφαση το� προηγούμ�νο� �δαφ�ο� στην οπο�α αναφέρονται �ποχρ�ωτικά οι
      ,      360 προθ�σμ��� για την αναστολ� τη� σύναψη� σύμ�αση� σύμφωνα μ� τα άρθρα έω�

372   .το� ιδ�ο� νόμο� 45 

        ,    � αναθέτο�σα αρχ� κοινοποι�� την απόφαση κατακύρωση� μα�� μ� αντ�γραφο όλων
          των πρακτικών τη� διαδικασ�α� �λέγχο� και αξιολόγηση� των προσφορών σ� όλο��
        ,   το�� οικονομικού� φορ��� πο� έλα�αν μέρο� στη διαδικασ�α ανάθ�ση� �κτό� από το��

         .οριστικώ� αποκλ�ισθέντ�� και ιδ�ω� όσο�� αποκλ��στηκαν οριστικά δ�νάμ�ι τη� παρ
1   72  .  4412/2016    .  το� άρθρο� το� ν και τη� αντ�στοιχη� π�ρ γ   4.1 τη� παραγράφο� τη�

,παρούσα� 46     « »,     μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� και �πιπλέον αναρτά τα
      «  δικαιολογητικά το� προσωρινού αναδόχο� στον χώρο Σ�νημμένα �λ�κτρονικού

».Διαγωνισμού

14





)ε        ,     � απόφαση κατακύρωση� καθ�σταται οριστικ� �φόσον σ�ντρέξο�ν οι ακόλο�θ��
:προϋποθέσ�ι� 47

i.     ,    ,η απόφαση κατακύρωση� έχ�ι κοινοποιηθ�� σύμφωνα μ� τα ανωτέρω

ii.         παρέλθ�ι άπρακτη η προθ�σμ�α άσκηση� προδικαστικ�� προσφ�γ�� � σ�
 ,       π�ρ�πτωση άσκηση� παρέλθ�ι άπρακτη η προθ�σμ�α άσκηση� α�τηση�
          αναστολ�� κατά τη� απόφαση� τη� ΑΕ�� και σ� π�ρ�πτωση άσκηση� α�τηση�
     ,     , αναστολ�� κατά τη� απόφαση� τη� ΑΕ�� �κδοθ�� απόφαση �π� τη� α�τηση� μ�

     ,    την �πιφύλαξη τη� χορ�γηση� προσωριν�� διαταγ�� σύμφωνα μ� όσα ορ��ονται
    . 4   372  . 4412/2016,στο τ�λ��τα�ο �δάφιο τη� παρ το� άρθρο� το� ν

iii.         έχ�ι ολοκληρωθ�� �πιτ�χώ� ο προσ�μ�ατικό� έλ�γχο� από το Ελ�γκτικό
,      324   327   .  4700/2020,  Σ�νέδριο σύμφωνα μ� τα άρθρα έω� το� ν �φόσον

απαιτ��ται48, και

iv.      ,     ο προσωρινό� ανάδοχο� έχ�ι �πο�άλλ�ι έπ�ιτα από σχ�τικ� πρόσκληση τη�
 ,      “ ”  αναθέτο�σα� αρχ�� μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� το�

�ποσ�στ�ματο�,  ,      �π�ύθ�νη δ�λωση πο� �πογράφ�ται σύμφωνα μ� όσα ορ��ονται
  79στο άρθρο Α  . 4412/2016,    ,    το� ν στην οπο�α δηλών�ται ότι δ�ν έχο�ν �πέλθ�ι στο

   ,       104  πρόσωπό το� οψιγ�ν��� μ�τα�ολέ� κατά την έννοια το� άρθρο� το� �διο�
,           νόμο� και μόνον στην π�ρ�πτωση το� προσ�μ�ατικού �λέγχο� � τη� άσκηση�

     .προδικαστικ�� προσφ�γ�� κατά τη� απόφαση� κατακύρωση�

          � �π�ύθ�νη δ�λωση �λέγχ�ται από την αναθέτο�σα αρχ� και μνημον�ύ�ται στο
.  σ�μφωνητικό Εφόσον   ,      δηλωθούν οψιγ�ν��� μ�τα�ολέ� η δ�λωση �λέγχ�ται από την

 ,        .Επιτροπ� Διαγωνισμού η οπο�α �ισηγ��ται προ� το αρμόδιο αποφαινόμ�νο όργανο

      ,    Μ�τά από την οριστικοπο�ηση τη� απόφαση� κατακύρωση� η αναθέτο�σα αρχ�
  ,      “ ”  προσκαλ�� τον ανάδοχο μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� τη� Επικοινων�α� το�

,        ,   �ποσ�στ�ματο� να προσέλθ�ι για την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού θέτοντά� το�
  (15)        προθ�σμ�α δ�καπέντ� ημ�ρών από την κοινοπο�ηση σχ�τικ�� έγγραφη� �ιδικ��

,πρόσκληση� 49       προσκομ��οντα� και την απαιτούμ�νη �γγ�ητικ� �πιστολ� καλ��
.           �κτέλ�ση� � σύμ�αση θ�ωρ��ται σ�ναφθ��σα μ� την κοινοπο�ηση τη� ω� άνω �ιδικ��

.πρόσκληση� 50

           �ριν από την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού �πο�άλλ�ται η �π�ύθ�νη δ�λωση τη� κοιν��
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)απόφαση� των Υπο�ργών Ανάπτ�ξη� και Επικρατ��α� Β

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπω� τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν ».

        ,    Εάν ο ανάδοχο� δ�ν προσέλθ�ι να �πογράψ�ι το σ�μφωνητικό μέσα στην προθ�σμ�α
    ,πο� ορ���ται στην �ιδικ� πρόκληση       και μ� την �πιφύλαξη αντικ�ιμ�νικών λόγων

 ,   ,       ανωτέρα� ��α� κηρύσσ�ται έκπτωτο� καταπ�πτ�ι �πέρ τη� αναθέτο�σα� αρχ�� η
   �γγύηση σ�μμ�τοχ�� το� και       4.2 ακολο�θ��ται η διαδικασ�α το� παρόντο� άρθρο� για

          τον προσφέροντα πο� �πέ�αλ� την αμέσω� �πόμ�νη πλέον σ�μφέρο�σα από οικονομικ�
   άποψη προσφορά �άσ�ι τιμ��51.        Αν κανένα� από το�� προσφέροντ�� δ�ν προσέλθ�ι για

   ,      ,την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού η διαδικασ�α ανάθ�ση� τη� σύμ�αση� ματαιών�ται
       1   106  . 4412/2016.σύμφωνα μ� την π�ρ�πτωση � τη� παραγράφο� το� άρθρο� το� ν

   ,   ,    , � αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� στην π�ρ�πτωση α�τ�ν να ανα�ητ�σ�ι απο�ημ�ωση πέρα
    ,     197  198 .από την καταπ�πτο�σα �γγ�ητικ� �πιστολ� ιδ�ω� δ�νάμ�ι των άρθρων και ΑΚ  52

            ,Εάν η αναθέτο�σα αρχ� δ�ν απ��θύν�ι στον ανάδοχο την ω� άνω �ιδικ� πρόσκληση
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    (60)      �ντό� χρονικού διαστ�ματο� �ξ�ντα ημ�ρών από την οριστικοπο�ηση τη�
 ,         απόφαση� κατακύρωση� και μ� την �πιφύλαξη τη� ύπαρξη� �πιτακτικού λόγο�

      ,   δημόσιο� σ�μφέροντο� � αντικ�ιμ�νικών λόγων ανωτέρα� ��α� ο ανάδοχο� δικαιούται
      ,      να απέχ�ι από την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού χωρ�� να �κπέσ�ι η �γγύηση

 ,          197σ�μμ�τοχ�� το� καθώ� και να ανα�ητ�σ�ι απο�ημ�ωση ιδ�ω� δ�νάμ�ι των άρθρων
 198 .και ΑΚ 53

4.3       Προδικαστικέ� Προσφυγέ� ενώπιον τη� Αρχ�� Εξέταση� Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωριν� δικαστικ� προστασία

Α.  ,           Κάθ� �νδιαφ�ρόμ�νο� ο οπο�ο� έχ�ι � ��χ� σ�μφέρον να το� ανατ�θ�� η σ�γκ�κριμένη
            δημόσια σύμ�αση και έχ�ι �ποστ�� � �νδέχ�ται να �ποστ�� �ημ�α από �κτ�λ�στ� πράξη

          � παράλ�ιψη τη� αναθέτο�σα� αρχ�� κατά παρά�αση τη� ��ρωπαϊκ�� �νωσιακ�� �
      ,    �σωτ�ρικ�� νομοθ�σ�α� στον τομέα των δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων έχ�ι δικα�ωμα να

      ( ),    προσφύγ�ι στην Αρχ� Εξέταση� �ροδικαστικών �ροσφ�γών ΑΕ�� σύμφωνα μ� τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017, �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στα άρθρα �π Ν και �π �Δ στρ�φόμ�νο�

  ,        ,μ� προδικαστικ� προσφ�γ� κατά πράξη� � παράλ�ιψη� τη� αναθέτο�σα� αρχ��
         προσδιορ��οντα� �ιδικώ� τι� νομικέ� και πραγματικέ� αιτιάσ�ι� πο� δικαιολογούν το

 α�τημά το�54.

       ,     Σ� π�ρ�πτωση προσφ�γ�� κατά πράξη� τη� αναθέτο�σα� αρχ�� η προθ�σμ�α για την
    :άσκηση τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� ��ναι

( )α   (10)         δέκα ημέρ�� από την κοινοπο�ηση τη� προσ�αλλόμ�νη� πράξη� στον
          �νδιαφ�ρόμ�νο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποι�θηκ� μ� ηλ�κτρονικά μέσα �
  τηλ�ομοιοτ�π�α �

( )β   (15)         δ�καπέντ� ημέρ�� από την κοινοπο�ηση τη� προσ�αλλόμ�νη� πράξη� σ� α�τόν
    ,   αν χρησιμοποι�θηκαν άλλα μέσα �πικοινων�α� άλλω�

( )γ   (10)    ,   ,    δέκα ημέρ�� από την πλ�ρη πραγματικ� � τ�κμαιρόμ�νη γνώση τη� πράξη� πο�
      .    �λάπτ�ι τα σ�μφέροντα το� �νδιαφ�ρόμ�νο� οικονομικού φορέα Ειδικά για την

   ,        άσκηση προσφ�γ�� κατά προκ�ρ�ξη� η πλ�ρη� γνώση α�τ�� τ�κμα�ρ�ται μ�τά την
  (15)      .πάροδο δ�καπέντ� ημ�ρών από τη δημοσ���ση στο Κ�ΜΔ�Σ

       ,    Σ� π�ρ�πτωση παράλ�ιψη� πο� αποδ�δ�ται στην αναθέτο�σα αρχ� η προθ�σμ�α για την
      (15)    άσκηση τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� ��ναι δ�καπέντ� ημέρ�� από την �πομένη

    τη� σ�ντέλ�ση� τη� προσ�αλλόμ�νη� παράλ�ιψη�55.

  ,       � προδικαστικ� προσφ�γ� σ�ντάσσ�ται �ποχρ�ωτικά μ� τη χρ�ση το� τ�ποποιημένο�
     . /  39/2017  ,   �ντύπο� το� �αραρτ�ματο� Ι το� π δ το� και κατατ�θ�ται ηλ�κτρονικά στην

       ηλ�κτρονικ� π�ριοχ� το� σ�γκ�κριμένο� διαγωνισμού μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα�
« »       ,   Επικοινων�α το� �ποσ�στ�ματο� προ� την Αναθέτο�σα Αρχ� �πιλέγοντα� την

 «  »    15 ένδ�ιξη �ροδικαστικ� �ροσφ�γ� σύμφωνα μ� άρθρο τη�  -ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ Δημόσια
Έργα. 

          Οι προθ�σμ��� ω� προ� την �πο�ολ� των προδικαστικών προσφ�γών και των
         παρ�μ�άσ�ων αρχ��ο�ν την �πομένη τη� ημέρα� τη� προαναφ�ρθ��σα� κατά π�ρ�πτωση
            κοινοπο�ηση� � γνώση� και λ�γο�ν όταν π�ράσ�ι ολόκληρη η τ�λ��τα�α ημέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν α�τ� ��ναι �ξαιρ�τέα � Σά��ατο όταν π�ράσ�ι ολόκληρη η �πομένη
    23:59:59�ργάσιμη ημέρα και ώρα 56

         Για το παραδ�κτό τη� άσκηση� τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� κατατ�θ�ται παρά�ολο
      ,      από τον προσφ�ύγοντα �πέρ το� Ελληνικού Δημοσ�ο� σύμφωνα μ� όσα ορ��ονται στο
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 363 . 4412/2016άρθρο Ν 57.       : )� �πιστροφ� το� παρα�όλο� στον προσφ�ύγοντα γ�ν�ται α
        ,  )    σ� π�ρ�πτωση ολικ�� � μ�ρικ�� αποδοχ�� τη� προσφ�γ�� το� � όταν η αναθέτο�σα

          αρχ� ανακαλ�� την προσ�αλλόμ�νη πράξη � προ�α�ν�ι στην οφ�ιλόμ�νη �νέργ�ια πριν
         ,  )   από την έκδοση τη� απόφαση� τη� ΑΕ�� �π� τη� προσφ�γ�� γ σ� π�ρ�πτωση

          (10)   παρα�τηση� το� προσφ�ύγοντα από την προσφ�γ� το� έω� και δέκα ημέρ�� από την
  . κατάθ�ση τη� προσφ�γ��

            � προθ�σμ�α για την άσκηση τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� και η άσκησ� τη� κωλύο�ν
      ,      τη σύναψη τη� σύμ�αση� �π� ποιν� ακ�ρότητα� η οπο�α διαπιστών�ται μ� απόφαση τη�

     ,    ΑΕ�� μ�τά από άσκηση προδικαστικ�� προσφ�γ�� σύμφωνα μ� το   368άρθρο   .το� Ν
4412/2016  20 . . 39/2017. ,     και � Δ Όμω� μόνη η άσκηση τη�   προδικαστικ�� προσφ�γ�� δ�ν

     ,     κωλύ�ι την πρόοδο τη� διαγωνιστικ�� διαδικασ�α� �πό την �πιφύλαξη χορ�γηση� από
        366 .  1-2 . 4412/2016το Κλιμάκιο προσωριν�� προστασ�α� σύμφωνα μ� το άρθρο παρ Ν

 15 . 1-4 . . 39/2017και παρ �Δ 58. 

       ,   � προηγούμ�νη παράγραφο� δ�ν �φαρμό��ται στην π�ρ�πτωση πο� κατά τη διαδικασ�α
   ,    (1) σύναψη� τη� παρούσα� σύμ�αση� �πο�ληθ�� μόνο μ�α προσφορά59.

 ,     ,       Μ�τά την κατά τα ω� άνω ηλ�κτρονικ� κατάθ�ση τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� η
 ,    ¨ »:αναθέτο�σα αρχ� μέσω τη� λ�ιτο�ργ�α� Επικοινων�α

 

)α             Κοινοποι�� την προσφ�γ� το αργότ�ρο έω� την �πομένη �ργάσιμη ημέρα από την
     ,        κατάθ�σ� τη� σ� κάθ� �νδιαφ�ρόμ�νο τρ�το ο οπο�ο� μπορ�� να θ�γ�ται από την

  ,    ,     362αποδοχ� τη� προσφ�γ�� προκ�ιμένο� να ασκ�σ�ι το προ�λ�πόμ�νο από τα άρθρα
.  3   7  . .  39/2017,        παρ και � Δ δικα�ωμα παρέμ�ασ�� το� στη διαδικασ�α �ξέταση� τη�

,        , προσφ�γ�� για τη διατ�ρηση τη� ισχύο� τη� προσ�αλλόμ�νη� πράξη� προσκομ��οντα�
        .όλα τα κρ�σιμα έγγραφα πο� έχ�ι στη διάθ�σ� το�

)β    ,      (15)    Δια�ι�ά��ι στην ΑΕ�� το αργότ�ρο �ντό� δ�καπέντ� ημ�ρών από την ημέρα
,      ,     κατάθ�ση� τον πλ�ρη φάκ�λο τη� �πόθ�ση� τα αποδ�ικτικά κοινοπο�ηση� στο��

          . �νδιαφ�ρόμ�νο�� τρ�το�� αλλά και την Έκθ�ση Απόψ�ών τη� �π� τη� προσφ�γ�� Στην
          Έκθ�ση Απόψ�ων η αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να παραθέσ�ι αρχικ� � σ�μπληρωματικ�

         αιτιολογ�α για την �ποστ�ριξη τη� προσ�αλλόμ�νη� μ� την προδικαστικ� προσφ�γ�
.πράξη�

)γ         ,      Κοινοποι�� σ� όλα τα μέρη την έκθ�ση απόψ�ων τι� �πρ�μ�άσ�ι� και τα σχ�τικά
    ,       έγγραφα πο� τ�χόν τη σ�νοδ�ύο�ν μέσω το� ηλ�κτρονικού τόπο� το� διαγωνισμού το
         .αργότ�ρο έω� την �πομένη �ργάσιμη ημέρα από την κατάθ�σ� το��

)δ           Σ�μπληρωματικά �πομν�ματα κατατ�θ�νται από οποιοδ�ποτ� από τα μέρη μέσω τη�
  ,      (5)    πλατφόρμα� το� ΕΣ�Δ�Σ το αργότ�ρο �ντό� πέντ� ημ�ρών από την κοινοπο�ηση

    των απόψ�ων τη� αναθέτο�σα� αρχ��60.

          � άσκηση τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� αποτ�λ�� προϋπόθ�ση για την άσκηση των
          ένδικων �οηθημάτων τη� α�τηση� αναστολ�� και τη� α�τηση� ακύρωση� το� άρθρο�

372  .  4412/2016         Ν κατά των �κτ�λ�στών πράξ�ων � παραλ��ψ�ων τη� αναθέτο�σα�
αρχ��61.

.�        ,    Όποιο� έχ�ι έννομο σ�μφέρον μπορ�� να �ητ�σ�ι �φαρμο�όμ�νων αναλογικά των
  . . 18/1989,         διατάξ�ων το� π δ την αναστολ� τη� �κτέλ�ση� τη� απόφαση� τη� ΑΕ�� και

       ,   την ακύρωσ� τη� �νώπιον το� αρμοδ�ο� διοικητικού δικαστηρ�ο� το οπο�ο
 .        αποφα�ν�ται αμ�τακλ�τω� Δικα�ωμα άσκηση� των �διων �νδ�κων �οηθημάτων έχ�ι

           .   και η αναθέτο�σα αρχ� αν η ΑΕ�� κάν�ι δ�κτ� την προδικαστικ� προσφ�γ� Μ� τα
          ένδικα �οηθ�ματα τη� α�τηση� αναστολ�� και τη� α�τηση� ακύρωση� λογ��ονται ω�
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           σ�μπροσ�αλλόμ�ν�� μ� την απόφαση τη� ΑΕ�� και όλ�� οι σ�ναφ��� προ� την
       ,   ανωτέρω απόφαση πράξ�ι� � παραλ��ψ�ι� τη� αναθέτο�σα� αρχ�� �φόσον έχο�ν

           �κδοθ�� � σ�ντ�λ�στ�� αντιστο�χω� έω� τη σ���τηση τη� α�τηση� αναστολ�� � την
    πρώτη σ���τηση τη� α�τηση� ακύρωση�62. 

           � άσκηση τη� α�τηση� αναστολ�� δ�ν �ξαρτάται από την προηγούμ�νη άσκηση τη�
 .         α�τηση� ακύρωση� � α�τηση αναστολ�� κατατ�θ�ται στο ω� άνω ακ�ρωτικό

     (10)        δικαστ�ριο μέσα σ� προθ�σμ�α δέκα ημ�ρών από κοινοπο�ηση � την πλ�ρη γνώση
          τη� απόφαση� �π� τη� προδικαστικ�� προσφ�γ�� και σ��ητ��ται το αργότ�ρο �ντό�

 (30)     .  τριάντα ημ�ρών από την κατάθ�σ� τη�      � άσκηση α�τηση� αναστολ�� κωλύ�ι τη
  ,          σύναψη τη� σύμ�αση� �κτό� �άν μ� την προσωριν� διαταγ� ο αρμόδιο� δικαστ��

 .  αποφανθ�� διαφορ�τικά       Για την άσκηση τη� αιτ�σ�ω� αναστολ�� κατατ�θ�ται
,  παρά�ολο        372 . 4 . -   .σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο παρ �δ γ� �� το� Ν

4412/2016.           Μ� την κατάθ�ση τη� αιτ�σ�ω� αναστολ�� η προθ�σμ�α άσκηση� τη�
          . α�τηση� ακύρωση� διακόπτ�ται και αρχ���ι από την �π�δοση τη� σχ�τικ�� απόφαση� Ο

          διάδικο� πο� πέτ�χ� �πέρ α�τού την αναστολ� τη� �κτέλ�ση� τη� προσ�αλλόμ�νη�
,       (10)      πράξη� οφ��λ�ι μέσα σ� προθ�σμ�α δέκα ημ�ρών από την �π�δοση τη� απόφαση�

,     ,      α�τ�� να ασκ�σ�ι την α�τηση ακύρωση� διαφορ�τικά α�ρ�ται α�τοδικα�ω� η ισχύ� τη�
. αναστολ��

.Γ         : Διαφορέ� από τον σ�γκ�κριμένο διαγωνισμό πο� ανακύπτο�ν
)α        από πράξ�ι� τη� αναθέτο�σα� αρχ�� οι    ,  οπο��� κοινοποιούνται στον θιγόμ�νο � των

      , οπο�ων προκύπτ�ι �κ μέρο�� το� πλ�ρη� γνώση   1.9.2021, μετάτην
)β        , από παραλ��ψ�ι� πο� σ�ντ�λούνται από μέρο�� τη�   1.9.2021,μετάτην  

         372 .  4412/2016,�κδικά�ονται μ� τι� νέ�� �ιδικέ� δικονομικέ� διατάξ�ι� το� άρθρο� Ν
     138 . 4782/2021όπω� αντικαταστάθηκ� μ� το άρθρο Ν 63,    :σύμφωνα μ� τι� οπο���

           Μ� το �διο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθ�� α�τηση αναστολ�� �κτέλ�ση� και
    .ακύρωση� των αποφάσ�ων τη� ΑΕ��

            � προθ�σμ�α για την άσκηση και η άσκηση τη� α�τηση� �νώπιον το� αρμοδ�ο�
 ,    ,         δικαστηρ�ο� κωλύο�ν �κ το� νόμο� τη σύναψη τη� σύμ�αση� μέχρι την έκδοση τη�

  ,        οριστικ�� δικαστικ�� απόφαση� �κτό� �άν μ� προσωριν� διαταγ� το δικαστ�ριο α�τό
 . ,          αποφανθ�� διαφορ�τικά Επ�ση� η προθ�σμ�α για την άσκηση και η άσκηση τη� α�τηση�

          (15)κωλύο�ν την πρόοδο τη� διαδικασ�α� ανάθ�ση� για χρονικό διάστημα δ�καπέντ�
     ,        ημ�ρών από την άσκηση τη� α�τηση� �κτό� �άν μ� προσωριν� διαταγ� το δικαστ�ριο

  α�τό αποφανθ�� διαφορ�τικά64. 

 5:          –  Άρθρο Έγγραφα τη� σύμβαση� κατά τοστάδιο τη� εκτέλεση� �ειρά
ισχύο�

     ,     . 4,Σχ�τικά μ� την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού ισχύο�ν τα προ�λ�πόμ�να στι� παρ
5, 7, 8   105     135  . 4412/2016.το� άρθρο� καθώ� και στο άρθρο το� ν

               Τα έγγραφα τη� σύμ�αση� μ� �άση τα οπο�α θα �κτ�λ�σθ�� το έργο ��ναι τα
 .        αναφ�ρόμ�να παρακάτω Σ� π�ρ�πτωση ασ�μφων�α� των π�ρι�χομένων σ� α�τά

,       : όρων η σ�ιρά ισχύο� καθορ���ται ω� κατωτέρω

1.  ,     Το σ�μφωνητικό σ�μπ�ριλαμ�ανομένων των παρασχ�θ�ισών �ξηγ�σ�ων
  ,     88  89  . 4412/2016, το� οικονομικού φορέα σύμφωνα μ� τα άρθρα και το� ν ιδ�ω�

          ω� προ� τον προσδιορισμό οικονομικών μ�γ�θών μ� τι� οπο��� ο ανάδοχο�
   ,διαμόρφωσ� την προσφορά το�

2.   .� παρούσα Διακ�ρ�ξη
3.   .�Οικονομικ� �ροσφορά
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4.    Το Τιμολόγιο Δημοπράτηση�
5.     ( . . .).�Ειδικ� Σ�γγραφ� Υποχρ�ώσ�ων Ε Σ Υ
6.     ( . . )     � Τ�χνικ� Σ�γγραφ� Υποχρ�ώσ�ων Τ Σ Υ μ� τι� Τ�χνικέ� �ροδιαγραφέ�

  και τα
 , �αραρτ�ματα το��

7.    ( . .). � Τ�χνικ� ��ριγραφ� Τ �
8.   .Ο �ροϋπολογισμό� Δημοπράτηση�
9.     . Οι �γκ�κριμέν�� μ�λέτ�� το� έργο�
10.       .Το �γκ�κριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκ���� το� έργο�

     ,   ,   Τα ανωτέρω έγγραφα τη� σύμ�αση� ισχύο�ν όπω� διαμορφώθηκαν μ� τι�
       σ�μπληρωματικέ� πληροφορ��� και δι��κριν�σ�ι� πο� παρασχέθηκαν από την

     .αναθέτο�σα αρχ� �π� όλων των ανωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσαδιαδικασία�

6.1.         Τα έγγραφα τη� σύμ�αση� σ�ντάσσονται �ποχρ�ωτικά στην �λληνικ� γλώσσα
     ,    .   και προαιρ�τικά και σ� άλλ�� γλώσσ�� σ�νολικά � μ�ρικά Σ� π�ρ�πτωση

         ασ�μφων�α� μ�ταξύ των τμημάτων των �γγράφων τη� σύμ�αση� πο� έχο�ν
   ,     σ�νταχθ�� σ� π�ρισσότ�ρ�� γλώσσ�� �πικρατ�� η �λληνικ� έκδοση65.  Τ�χόν

     .προδικαστικέ� προσφ�γέ� �πο�άλλονται στην �λληνικ� γλώσσα

6.2.        ,    Οι προσφορέ� και τα π�ριλαμ�ανόμ�να σ� α�τέ� στοιχ��α καθώ� και τα
        αποδ�ικτικά έγγραφα σ�ντάσσονται στην �λληνικ� γλώσσα � σ�νοδ�ύονται από

     . �π�σημη μ�τάφρασ� το�� στην �λληνικ� γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά �φαρμό��ται η Σ�νθ�κη τη�
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγη� τη� πο� κ�ρώθηκ� μ� το ν Α�    σύμφωνα μ� τα

   4.2. )   ορι�όμ�να στο άρθρο � τη� παρούσα� .     Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά
        έγγραφα σ�νοδ�ύονται από μ�τάφρασ� το�� στην �λληνικ� γλώσσα

         �πικ�ρωμένη ��τ� από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι� διατάξ�ι� τη� �θνικ��
           νομοθ�σ�α� ��τ� από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη� χώρα� στην οπο�α έχ�ι

  σ�νταχθ�� το έγγραφο66       ,και γ�νονται αποδ�κτά σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να
,   4.2. )  . ομο�ω� στο άρθρο � τη� παρούσα�  

6.4.         -    –   Ενημ�ρωτικά και τ�χνικά φ�λλάδια και άλλα έντ�πα �ταιρικά � μη μ� �ιδικό
 ,       ,  τ�χνικό π�ρι�χόμ�νο δηλαδ� έντ�πα μ� αμιγώ� τ�χνικά χαρακτηριστικά όπω�

,    ,    , αριθμού� αποδόσ�ι� σ� δι�θν��� μονάδ�� μαθηματικού� τύπο�� και σχέδια πο�
           ��ναι δ�νατόν να δια�αστούν σ� κάθ� γλώσσα και δ�ν ��ναι απαρα�τητη η

 ,μ�τάφρασ� το��  67      ,   μπορούν να �πο�άλλονται σ� άλλη γλώσσα χωρ�� να
    .σ�νοδ�ύονται από μ�τάφραση στην �λληνικ�

6.5.       ,       � �πικοινων�α μ� την αναθέτο�σα αρχ� καθώ� και μ�ταξύ α�τ�� και το�
,      .αναδόχο� θα γ�νονται �ποχρ�ωτικά στην �λληνικ� γλώσσα

6.6         ,      :Κατά παρέκκλιση γ�ν�ται δ�κτ� η �πο�ολ� τωνακόλο�θων
………………

              (      ,   ενό� ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών των δικαιολογητικών
 ,     κατακύρωση� συμπεριλαμβανομένων όπω� εξειδικεύονται από την

    ) αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο
 ……………..   στην γλώσσα (   ,  . .    συμπληρώστε τη γλώσσα π χ την αγγλική ή

       )ενδεχομένω� και άλλη επίσημη γλώσσα τη� Ευρωπαϊκή� Ένωση�   χωρ�� να
  ,        απαιτ��ται �πικύρωσ� το�� στο μέτρο πο� τα ανωτέρω έγγραφα ��ναι

     ,  καταχωρισμένα σ� �π�σημο�� ιστότοπο�� φορέων πιστοπο�ηση� στο�� οπο�ο��
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  ,  ,     �πάρχ�ι �λ�ύθ�ρη πρόσ�αση μέσω διαδικτύο� και �φόσον ο οικονομικό� φορέα�
  ,         παραπέμπ�ι σ� α�τού� προκ�ιμένο� η �παλ�θ��ση τη� ισχύο� το�� να ��ναι

    ��χ�ρ�� για την αναθέτο�σα αρχ�68. 

[    6.6   ,      η παρούσα παράγραφο� τίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια τη�
 ,  ].αναθέτουσα� αρχή� άλλω� διαγράφεται

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     ,        Για τη δημοπράτηση το� έργο� την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� και την κατασκ���
,      ,  :το� �φαρμό�ονται οι διατάξ�ι� των παρακάτω νομοθ�τημάτων όπω� ισχύο�ν

1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιε� Συμβάσει� Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147)προσαρμογή στι� Οδηγίε� Ε και ΕΕ �

2.  .  4727/2020 ( ’  184) «   (   του ν � Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική
   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία τη� Οδηγία� ΕΕ και τη� Οδηγία� ΕΕ

  (      Ηλεκτρονικέ� Επικοινωνίε� Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο τη� Οδηγία�
( ) 2018/1972   ”,ΕΕ και άλλε� διατάξει�

3.  . 4700/2020 ( ’ 127) «       ,του ν � Ενιαίο κείμενο Δικονομία� για το Ελεγκτικό Συνέδριο
      , ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσει�

      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξει� για την
      » αποτελεσματική απονομή τη� δικαιοσύνη� και άλλε� διατάξει�

4.  του .  4640/2019(   190)  «      ν � Διαμεσολάβηση σε αστικέ� και εμπορικέ� υποθέσει�
        Περαιτέρω εναρμόνιση τη� Ελληνική� Νομοθεσία� προ� τι� διατάξει� τη�

 2008/52/         21Οδηγία� ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη� η�
 2008   ».Μαΐου και άλλε� διατάξει�

5.  . 4624/2019 (  137) «     ,του ν �� �ρχή Προστασία� Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    ( ) 2016/679   μέτρα εφαρμογή� του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    27και του Συμβουλίου τη� η�  2016      �πριλίου για την προστασία των φυσικών
       προσώπων έναντι τη� επεξεργασία� δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

      ( ) 2016/680   ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τη� Οδηγία� ΕΕ του Ευρωπαϊκού
     27Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη� η�  2016   »,�πριλίου και άλλε� διατάξει�

6.  . 4622/2019 (  133/ /07.08.2019) «  : , του ν ΦΕΚ � Επιτελικό Κράτο� οργάνωση λειτουργία
&    ,     &   διαφάνεια τη� Κυβέρνηση� των κυβερνητικών οργάνων τη� κεντρική�

 »,δημόσια� διοίκηση�
7.  .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν � Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του

µ   µ      2014/55/   νο οθετικού πλαισίου ε τι� διατάξει� τη� Οδηγία� ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου τη� η� �πριλίου για την έκδοση
 µ    µ  µ   ηλεκτρονικών τι ολογίων στο πλαίσιο δη όσιων συ βάσεων και λοιπέ�

»διατάξει�
8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν �� και ιδίω� των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  � �   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο �
   2012/17      Ενσωμάτωση τη� Οδηγία� του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  13   2012  (  Συμβουλίου τη� η� Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,στο ελληνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ’ 297)   ” τροποποίηση του ν � και άλλε� διατάξει� και  . 3614/2007 ( ’του ν �

267)  « ,        Διαχείριση έλεγχο� και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007  -2013»,     .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,� Διαχείριση

       έλεγχο� και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
 2007 -2013»περίοδο  69

10.  .  4278/2014  ( 157)      59  «  του ν �� και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών
     »,συμμετοχή� εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν �     �ρχέ� δημοσιονομική� διαχείριση� και εποπτεία�
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(    2011/85/ )  –     ενσωμάτωση τη� Οδηγία� ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλε�
»διατάξει� ,  όπω� ισχύει

12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν � Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν � Σύσταση ενιαία� �νεξάρτητη� �ρχή� Δημοσίων

      …»,Συμβάσεωνκαι Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώουΔημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων τη� παραγράφου α

  176  . 3669/2008 ( ’ 116) «     του άρθρου ν � Κύρωση τη� Κωδικοποίηση� τη� νομοθεσία�
  » ( ),   .κατασκευή� δημοσίων έργων ΚΔΕ όπω� μεταβατικά ισχύουν

15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «      του ν � Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
       »,στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε� διατάξει�

16.  .  3310/2005  “         του ν Μέτρα για τη διασφάλιση τη� διαφάνεια� και την αποτροπή
      ” ( ' 30),καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη� δημοσίων συμβάσεων �

    .  3414/2005  ( '  279),     όπω� τροποποιήθηκε με το ν � για τη διασταύρωση των
        . . .,    . .  82/1996  (  66)στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ �

«        Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών �νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
          στι� διαδικασίε� ανάληψη� έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

    »,      προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών
   ’  .  20977/2007  (  ’  1673  )    �νάπτυξη� και Επικρατεία� υπ αριθμ � σχετικά με τα

‘’        .3310/2005,  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπω�
   .3414/2005’’τροποποιήθηκε με το Ν ,        καθώ� και η απόφαση του Υφυπουργού

   ’  .1108437/2565/ /2005  (  1590)Οικονομία� και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ ��
“       Καθορισμό� χωρώνστι� οποίε� λειτουργούν εξωχώριε� εταιρίε�”.

17.  . 2859/2000  “      ( . . .)” ( ’του ν Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη� �ξία� ΦΠ� �
248).

18.  . 2690/1999 ( ' 45) “    ∆  ∆   του ν � Κύρωση του Κώδικα ιοικητική� ιαδικασία� και άλλε�
”διατάξει�

19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν �  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και
 ΠολιτιστικάΘέματα”.

20.  . . 71/2019 ( 112) «      του π δ �� Μητρώα συντελεστών παραγωγή� δημοσίων και
 , ,      ιδιωτικών έργων μελετών τεχνικών και λοιπώνσυναφών επιστημονικών
 ( . .).υπηρεσιών ΜΗΤΕ

21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ � Κανονισμό� εξέταση� προδικαστικών προσφυγών
  . . . .»ενώπιων τη� � ΕΠΠ

22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ �νάληψη υποχρεώσεων από του� διατάκτε� �� 70

23.  . .  28/2015 ( ' 34) “       του πδ � Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       τη� υπ αριθμ Κοινή� �πόφαση� των Υπουργών �νάπτυξη� και
     (  466/8-2-2021)  «Επενδύσεων και Περιβάλλοντο� και Ενέργεια� �� Έγκριση

      » (  ).σχεδίου Δράση� για τι� Πράσινε� Δημόσιε� Συμβάσει� κατά περίπτωση
25.  ’  .  . . .  .  60967   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «τη� υπ αριθμ Κ Υ� οικ Ε� Ηλεκτρονική

        .  4601/2019»Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν
( 44)��

26.  ’  .  . . . . 60970  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  τη� υπ αριθμ ΚΥ� οικ Ε� Καθορισμό� Εθνικού
       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο τωνΔημοσίων Συμβάσεων

27.   . /61034/  466/29-12-2017     τη� με αριθ ΔΝΣ ΦΝ �πόφαση� του Υπουργού Υποδομών και
 « ,       Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών

    ,    διαδικασιών σύναψη� δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχή�
      ( . . . .)  . 8τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ τη� παρ

( )   221  .  4412/2016» (  4841),      η του άρθρου του ν � όπω� τροποποιήθηκε με την όμοια
  / .21137/  466/2-5-2018 (  1511).απόφαση Υ�ΔΝΣ οικ ΦΝ �

28.          τη� Κοινή� Διαπιστωτική� Πράξη� των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και
    . .  11/ .627/18-5-2020  Ψηφιακή� Διακυβέρνηση� με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση

        του υποσυστήματο� ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
(  5465 - 4).�Δ�ΩΝ� ΧΘ� ΨΕ
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29.   . 83010/4098/26-07-2017τη� με αρ      Κοινή� Υπουργική� �πόφαση� ( '2710/2-8-2017 Β ) 

«          Ρυθμίσει� τεχνικών ζητημάτωνπουαφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
 , ,       Συμβάσεων έργων μελετών και παροχή� τεχνικών και λοιπών συναφών

           επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου� εργαλείων και διαδικασιών
      ( . . . . .) του Εθνικού Συστήματο� Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

(   -  ».εφεξή� ΚΥ� ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
30.   .  57654/2017    ( ’  1781)  «  τη� με αρ Υπουργική� �πόφαση� � Ρύθμιση ειδικότερων

       θεμάτων λειτουργία� και διαχείριση� του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
  ( )     »,Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομία� και �νάπτυξη�

31.   .  .  τη� με αρ με αρ 64233/08-06-2021     ( ’2453/09-06-Κοινή� Υπουργική� �πόφαση� �
2021 .) ««         Ρυθμίσει� τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

         Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου� εργαλείων και
      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο� Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( )».ΕΣΗΔΗΣ
32.   .τη� με αριθμ  .22/ 4193/2019  Δ      �πόφαση� του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

(  4607)��    (70)    ( ),Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ
         , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτε�

33.   .τη� με αριθμ  / .38107/  466/2017     ΔΝΣγ οικ ΦΝ �πόφαση� του Υπουργού Υποδομών
  (και Μεταφορών B  1956) «  «  »   � Καθορισμό� Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»,για τι� δημόσιε� συμβάσει� έργων του ν

34.   .  / .35577/  466/2017     τη� με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ �πόφαση� του Υπουργού Υποδομών
  (B  1746) «     και Μεταφορών � Κανονισμό� Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για

  ».δημόσιε� συμβάσει� έργων
35.     .  15/ /24298/28.07.2005  (  1105)    τη� με αριθμ με αριθ Δ οικ �� �πόφαση� με θέμα

«       Έκδοση Ενημερότητα� Πτυχίου και �εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
  ,     συμβάσεων δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητα� ανωνύμων

    ».εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεση� έργων

 

7.2          Οι σ� �κτέλ�ση των ανωτέρω διατάξ�ων �κδοθ��σ�� κανονιστικέ� πράξ�ι�71,

          καθώ� και λοιπέ� διατάξ�ι� πο� αναφέρονται ρητά � απορρέο�ν από τα
      ορι�όμ�να στα σ�μ�ατικά τ�ύχη τη� παρούσα�     καθώ� και το σύνολο των
  ,  ,    διατάξ�ων το� ασφαλιστικού �ργατικού π�ρι�αλλοντικού και φορολογικού

δικα�ο�     ( ,  . .,  . .)   και γ�νικότ�ρα κάθ� διάταξη Νόμο� �Δ ΥΑ και �ρμην��τικ�
          �γκύκλιο� πο� διέπ�ι την ανάθ�ση και �κτέλ�ση το� έργο� τη� παρούσα�

,      .σύμ�αση� έστω και αν δ�ν αναφέρονται ρητά

7.3            (Προσθ�κε� και εν γένει προσαρμογέ� άρθρων τη� διακ�ρυξη� πέραν
        των όσων �δη προβλέπονται ρητώ� στο κείμενο τη� πρότυπη�

)       ,  διακ�ρυξη� μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο
         .εφόσον είναι απόλυτα συμβατέ� με την ισχύουσα κάθεφορά νομοθεσία

 8:   , , ,  . . .-  Άρθρο Χρηματοδότηση τουΈργου Φόροι Δασμοί κ λ π Πληρωμ�
Αναδόχου

8.1.    Το έργο χρηματοδοτ��ται από   πιστώσ�ι� ΚΑ� ΤΑΚΤΙΚΟΙ72.

 Το έργο   �πόκ�ιται στι� κρατ�σ�ι�73      ,πο� προ�λέπονται για τα έργα α�τά
    0,07  %    π�ριλαμ�ανομένη� τη� κράτηση� ύψο�� �πέρ των λ�ιτο�ργικών

      ,  αναγκών τη� Ενια�α� Αν�ξάρτητη� Αρχ�� Δημοσ�ων Σ�μ�άσ�ων σύμφωνα μ�
  4   3  .  4013/2011το άρθρο παρ ν 74,     0,06  %   τη� κράτηση� ύψο�� �πέρ των

      ,λ�ιτο�ργικών αναγκών τη� Αρχ�� Εξέταση� �ροδικαστικών �ροσφ�γών
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    350 . 3  . 4412/2016,   6‰, σύμφωνα μ� το άρθρο παρ το� ν τη� κράτηση� σύμφωνα
     53 . 7 . '  . 4412/2016   ' .μ� τι� διατάξ�ι� το� άρθρο� παρ π�ρ θ το� ν και τη� �π αριθμ

/ .42217/ 466/12.6.2017      ΔΝΣγ οικ �Ν απόφαση� το� Υπο�ργού Υποδομών και
 ( ' 2235),Μ�ταφορών Β    2,5‰   . . . . . . . ., τη� κράτηση� �πέρ τη� � ΟΜ� Τ Ε Δ Υ σύμφωνα

     53 . 7 . '  . 4412/2016  /51667/μ� τι� διατάξ�ι� το� άρθρο� παρ π�ρ θ το� ν και ΔΝΣ�
466/12-02-2020�Ν        ( 'απόφαση� το� Υπο�ργού Υποδομών και Μ�ταφορών Β

2780),       0,02%     καθώ� και τη� κράτηση� ύψο�� �πέρ τη� ανάπτ�ξη� και
  . . .  . . . . .,      36  .  6   .σ�ντ�ρηση� το� Ο � Σ Ε Σ � Δ� Σ σύμφωνα μ� το άρθρο παρ το� ν

4412/2016. 

       

8.2.   ,  . . .       ,Τα γ�νικά έξοδα όφ�λο� κ λ π το� Αναδόχο� και οι �πι�αρύνσ�ι� από φόρο��
 . . .       . . .    . . .δασμού� κ λ π καθορ��ονται στο αντ�στοιχο άρθρο τη� Ε Σ Υ Ο � � Α

    .�αρύν�ι τον Κύριο το� Έργο�

8.3.         152  .  4412/2016  Οι πληρωμέ� θα γ�νονται σύμφωνα μ� το άρθρο το� ν και το
   . . .       αντ�στοιχο άρθρο τη� Ε Σ Υ � πληρωμ� το� �ργολα�ικού τιμ�ματο� θα

  γ�ν�ται σ� EURO.

 9:   –    Άρθρο �υμπλ�ρωση αποσαφ�νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 

  � αναθέτο�σα αρχ�75         ,τηρώντα� τι� αρχέ� τη� �ση� μ�ταχ��ριση� και τη� διαφάν�ια�
     ,      �ητά από το�� προσφέροντ�� οικονομικού� φορ��� όταν οι πληροφορ��� � η τ�κμηρ�ωση
         ,πο� πρέπ�ι να �πο�άλλονται ��ναι � �μφαν��ονται �λλιπ��� � λανθασμέν��

   ,     ,  σ�μπ�ριλαμ�ανομένων �κ��νων στο ΕΕΕΣ � όταν λ��πο�ν σ�γκ�κριμένα έγγραφα να
,   ,        �πο�άλλο�ν να σ�μπληρώνο�ν να αποσαφην��ο�ν � να ολοκληρώνο�ν τι� σχ�τικέ�
  ,       (10)  πληροφορ��� � τ�κμηρ�ωση �ντό� προθ�σμ�α� όχι μικρότ�ρη� των δέκα ημ�ρών και

    (20)       όχι μ�γαλύτ�ρη� των ��κοσι ημ�ρών από την ημ�ρομην�α κοινοπο�ηση� σ� α�τού�
  ,     «  »  τη� σχ�τικ�� πρόσκληση� μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� Επικοινων�α το�

,           102�ποσ�στ�ματο� σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στι� διατάξ�ι� των άρθρων
 103   . 4412/2016.και το� ν

           � σ�μπλ�ρωση � η αποσαφ�νιση �ητ��ται και γ�ν�ται αποδ�κτ� �πό την προϋπόθ�ση
             ότι δ�ν τροποποι��ται η προσφορά το� οικονομικού φορέα και ότι αφορά σ� στοιχ��α �

,        δ�δομένα των οπο�ων ��ναι αντικ�ιμ�νικά �ξακρι�ώσιμο� ο προγ�νέστ�ρο�
         χαρακτ�ρα� σ� σχέση μ� το πέρα� τη� καταληκτικ�� προθ�σμ�α� παραλα���

.          ,προσφορών Τα ανωτέρω ισχύο�ν κατ� αναλογ�αν και για τ�χόν �λλ��πο�σ�� δηλώσ�ι�
       .�πό την προϋπόθ�ση ότι ���αιώνο�ν γ�γονότα αντικ�ιμ�νικώ� �ξακρι�ώσιμα 76

 10:     -   Άρθρο Απόφασηανάληψη�υποχρέωση� Έγκριση δέσμευση� πίστωση�

     ,     Για την παρούσα διαδικασ�α έχ�ι �κδοθ�� για την έγκριση δέσμ��ση� προϋπολογισμού
 426.220,00  €  (   )     ποσού σ�μπ�ριλαμ�ανομένο� το� ��Α σ� �άρο� το� τ�χνικού

     (  ),   .  .  91/2021προγράμματο� τη� ��ριφέρ�ια� Στ�ρ�ά� Ελλάδα� ΚΑ� ΤΑΚΤΙΚΟΙ η �π αρ
( :  9 7 - 3)    . . .    ΑΔΑ ΞΓΧ Λ� ΓΘ Απόφαση ��ριφ�ρ�ιακού Σ�μ�ο�λ�ο� �ΣτΕ μ� την οπο�α

  7�γκρ�θηκ� η η      Τροποπο�ηση Τ�χνικού �ρογράμματο� ��ριφέρ�ια� Στ�ρ�ά� Ελλάδα�
 2021.έτο��
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ�΄

 11:  , , ,    Άρθρο Τίτλο� προϋπολογισμό� τόπο� περιγραφ�και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλο� του έργου

    : Ο τ�τλο� το� έργο� ��ναι
«      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑ�ΑΘ�Ι�Η ΤΟΕ� �ΕΞΙΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

    ».ΑΠΕ�ΕΤΗΝΕΓΚΑΤΑ�ΤΑ�ΗΦΩΤΟ�ΟΛΤΑΪΚΩΝ

11.1.     (   Προϋπολογισμό� Δημοπράτηση� του έργου εκτιμώμενη αξία τη�
)σύμβαση�

      Ο προϋπολογισμό� δημοπράτηση� το� έργο� ανέρχ�ται σ�77  426.220,00 Ε�ρώ
  :και αναλύ�ται σ�

   Δαπάνη Εργασιών 252.687,68 €

     ( . .+ . .) Γ�νικά έξοδα και Όφ�λο� �ργολά�ο� ΓΕ ΟΕ  45.483,78 €

Απρό�λ�πτα78 (  9%        ποσοστού �π� τη� δαπάνη� �ργασιών και το� κονδ�λ�ο�
. .+ . .)  ΓΕ ΟΕ 44.725,72  €,        πο� αναλώνονται σύμφωνα μ� το�� όρο�� το� άρθρο�

156 . 3.( )  . 4412/2016. παρ α το� ν
  0,00Απολογιστικέ� δαπάν��  ��ρώ

.............................................................79

       Στο ανωτέρω ποσό προ�λέπ�ται αναθ�ώρηση στι� τιμέ� ποσού 828,62€

    153  . 4412/2016.σύμφωνα μ� το άρθρο το� ν

   ( ),  Ρ�τρα πρόσθ�τη� κατα�ολ�� πριμ  δεν προβλέπεται     σύμφωνα μ� το
 149  . 4412/2016    16  .άρθρο το� ν και το άρθρο τη� παρούσα�

          � παρούσα σύμ�αση δ�ν �ποδιαιρ��ται σ� τμ�ματα και ανατ�θ�ται ω� �νια�ο
    .σύνολο για το�� ακόλο�θο�� λόγο�� 80 

       334 wΑφορά κατασκ��� �ωτο�ολταϊκού �άρκο� σ�νολικ�� ισχύο� Κ
,          προκ�ιμένο� η παραγόμ�νη ηλ�κτρικ� �νέργ�ια να χρησιμοποιηθ�� για να

         καλύψ�ι μέρο� τη� ηλ�κτρικ�� �νέργ�ια� πο� απαιτ�� η λ�ιτο�ργ�α
       σ�στημάτων άρδ��ση� στην κτηματικ� π�ριφέρ�ια αρμοδιότητα� ΤΟΕΒ

 ..Μ�ξιατών �θιώτιδα�

11.2.    Τόπο� εκτέλεση� του έργου 

 ,  .Δ�μο� Λαμιέων Νομό� �θιώτιδα�

11.3.      Περιγραφ�και ουσιώδη χαρακτηριστικάτου έργου

      :Θα γ�νο�ν οι κάτωθι �ργασ���
-        Εξ�γ�ανση �πιφάν�ια� γηπέδο� για την �γκατάσταση το� σ�στ�ματο�
-    Χάραξη και τοποθέτηση �άσ�ων
-   Τοποθέτηση�Β πλαισ�ων
-         (inverters)Σύνδ�ση καλωδ�ων μ� τα πλα�σια και το�� μ�τατροπ���
-     Λ�ιτο�ργικό� έλ�γχο� το� φωτο�ολταϊκού πάρκο�
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-      Κατασκ��� οικ�σκο� μ�τά το� �ποσταθμούΜΤ
        Κατά τη διάρκ�ια τοποθέτηση� των πλαισ�ων θα αρχ��ο�ν παράλληλα

   .οποι�σδ�ποτ� άλλ�� �ργασ��� απαιτηθούν
        Τα αναλ�τικά στοιχ��α των έργων πο� πρόκ�ιται να κατασκ��αστούν

   .π�ριλαμ�άνονται στι� �γκ�κριμέν�� μ�λέτ��

             Σημ�ιών�ται ότι η αποπληρωμ� όρων σύνδ�ση� για τα έργα σύνδ�ση� μ� το δ�κτ�ο ΜΤ
       .έχ�ι �δη γ�ν�ι από την ��ριφέρ�ια Στ�ρ�ά� Ελλάδα�

Επισημαίνεται ,        ότι το φ�σικό και οικονομικό αντικ��μ�νο των δημοπρατούμ�νων
           έργων δ�ν πρέπ�ι να μ�τα�άλλ�ται ο�σιωδώ� κατά τη διάρκ�ια �κτέλ�ση� τη�

,      .  4    132  .  4412/2016.  σύμ�αση� κατά τα ορι�όμ�να στην παρ το� άρθρο� ν Δ�νατότητα
 ,       132μ�τα�ολ�� �φ�σταται μόνο �πό τι� προϋποθέσ�ι� των άρθρων 81  156 . 4412/2016.και ν

    «  »   Επιτρέπ�ται η χρ�ση των �π� έλασσον δαπανών     μ� το�� ακόλο�θο�� όρο�� και
π�ριορισμού�:

·    «  »   ,     Δ�ν τροποποι��ται το �ασικό σχέδιο τη� προκ�ρ�ξη� ούτ� οι προδιαγραφέ� το�
,      ,    έργο� όπω� π�ριγράφονται στα σ�μ�ατικά τ�ύχη ούτ� καταργ��ται ομάδα

   .�ργασιών τη� αρχικ�� σύμ�αση�  

·    ,     .Δ�ν θ�γ�ται η πληρότητα ποιότητα και λ�ιτο�ργικότητα το� έργο�  

·            Δ�ν χρησιμοποι��ται για την πληρωμ� νέων �ργασιών πο� δ�ν �π�ρχαν στην αρχικ�
.σύμ�αση  

-     ,      Δ�ν �π�ρ�α�ν�ι η δαπάνη α�τ� κατά τον τ�λικό �γκ�κριμένο Ανακ�φαλαιωτικό
   ,      (20%)   ��νακα Εργασιών το� έργο� ποσοστό ��κοσι τοι� �κατό τη� σ�μ�ατικ��

     ,  ,     δαπάνη� ομάδα� �ργασιών το� έργο� ούτ� αθροιστικά ποσοστό δέκα τοι� �κατό
(10%)        . . .,   τη� δαπάνη� τη� αρχικ�� αξ�α� σύμ�αση� χωρ�� ��Α αναθ�ώρηση τιμών

  .      και απρό�λ�πτ�� δαπάν�� Στην αθροιστικ� α�τ� ανακ�φαλα�ωση λαμ�άνονται
          .�πόψη μόνο οι μ�ταφορέ� δαπάνη� από μ�α ομάδα �ργασιών σ� άλλη

   ,       (20%  Τα ποσά πο� �ξοικονομούνται �φόσον �π�ρ�α�νο�ν τα ανωτέρω όρια � και
10%),          . . .,μ�ιώνο�ν ισόποσα τη δαπάνη τη� αξ�α� σύμ�αση� χωρ�� ��Α

   .     «   »αναθ�ωρ�σ�ι� και απρό�λ�πτ�� δαπάν�� Για τη χρ�ση των �π� έλασσον δαπανών
         , απαιτ��ται σ� κάθ� π�ρ�πτωση η σύμφωνη γνώμη το� Τ�χνικού Σ�μ�ο�λ�ο� ύστ�ρα

    .από �ισ�γηση το� φορέα �λοπο�ηση�
         Ο προϋπολογισμό� των έργων στα οπο�α �φαρμό��ται η παράγραφο� α�τ�

   ,       αναλύ�ται σ� Οομάδ�� �ργασιών οι οπο��� σ�ντ�θ�νται από �ργασ��� πο�
        ,  �πάγονται σ� �νια�α �ποσύνολα το� τ�χνικού αντικ�ιμένο� των έργων έχο�ν

          παρόμοιο τρόπο κατασκ���� και �πιδέχονται το �διο ποσοστό έκπτωση� στι� τιμέ�
 .  μονάδα� το��   Μ� την  .μ� αριθμ  / .38107/  466/2017   ΔΝΣγ οικ �Ν Απόφαση το�
    (Υπο�ργού Υποδομών και Μ�ταφορών B  1956)  � «  «  »Καθορισμό� Ομάδων εργασιών

         . 4412/2016»ανά κατηγορία έργων για τι� δημόσιε� συμβάσει� έργων του ν ,  η οπο�α
       ,      έχ�ι �φαρμογ� σ� όλα τα ω� άνω έργα προσδιορ��ονται οι ομάδ�� �ργασιών ανά

 .κατηγορ�α έργων

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεση� του έργου

     ,    � σ�νολικ� προθ�σμ�α �κτέλ�ση� το� έργο� ορ���ται σ� τρει� (3) μ�νε�  από την
   ημέρα �πογραφ�� τη� σύμ�αση�82

          . . .Αναλ�τικότ�ρα στοιχ��α για τι� προθ�σμ��� το� έργο� αναφέρονται στην Ε Σ Υ
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 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψη�σύμβαση� Όροι υποβολ�� προσφορών

13.1     ,       «  »� �πιλογ� το� Αναδόχο� θα γ�ν�ι σύμφωνα μ� την ανοικτ� διαδικασ�α
  27  . 4412/2016       .το� άρθρο� το� ν και �πό τι� προϋποθέσ�ι� το� νόμο� α�τού

 

13.2      ,    � οικονομικ� προσφορά των διαγωνι�ομένων θα σ�νταχθ�� και
       95  .  2.( )   .�πο�ληθ�� σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο παρ α το� ν

4412/2016,    . 3.5 .     . καθώ� και στην παρ π�ρ γ έω� στ τη� παρούσα�
 . 

13.3        . Κάθ� προσφέρων μπορ�� να �πο�άλ�ι μόνο μ�α προσφορά 83

13.4      .Δ�ν �πιτρέπ�ται η �πο�ολ� �ναλλακτικών προσφορών 84

13.5          .Δ� γ�νονται δ�κτέ� προσφορέ� για μέρο� το� αντικ�ιμένο� τη� σύμ�αση�

 14:  Άρθρο Κριτ�ριο Ανάθεση�

           Κριτ�ριο για την ανάθ�ση τη� σύμ�αση� ��ναι η πλέον σ�μφέρο�σα από οικονομικ�
     (  ).άποψη προσφορά μόνο �άσ�ι τιμ�� χαμηλότ�ρη τιμ�

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχ��

15.1           Για την σ�μμ�τοχ� στον διαγωνισμό απαιτ��ται η κατάθ�ση από το��
  ,      .  1  σ�μμ�τέχοντ�� οικονομικού� φορ��� κατά το�� όρο�� τη� παρ το�

 72άρθρο�   .  4412/2016,    ,  το� ν �γγ�ητικ�� �πιστολ�� σ�μμ�τοχ�� πο�
    ανέρχ�ται στο ποσό των 6.874,52 ��ρώ85(   έξι χιλιάδε� οκτακόσια

      )εβδομ�ντα τέσσερα ευρώ και πεν�ντα δύο λεπτά .

    ,    Στην π�ρ�πτωση ένωση� οικονομικών φορέων η �γγύηση σ�μμ�τοχ��
          π�ριλαμ�άν�ι και τον όρο ότι η �γγύηση καλύπτ�ι τι� �ποχρ�ώσ�ι� όλων

      των οικονομικών φορέων πο� σ�μμ�τέχο�ν στην ένωση .

15.2     ,    Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ� σ�μμ�τοχ�� π�ριλαμ�άνο�ν σύμφωνα μ� το
 72 . 12  . 4412/2016, ’    :άρθρο παρ το� ν κατ �λάχιστον τα ακόλο�θα στοιχ��α

)   ,α την ημ�ρομην�α έκδοση�
)  ,� τον �κδότη
)             γ την αναθέτο�σα αρχ� � τον κύριο το� έργο� � το φορέα κατασκ���� το�

 έργο�       Περιφέρεια �τερεά� Ελλάδα� � Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
. . .Π �τ Ε ,     ,προ� τον οπο�ο απ��θύνονται

)    ,δ τον αριθμό τη� �γγύηση�
)      ,� το ποσό πο� καλύπτ�ι η �γγύηση

)    ,   . . .      στ την πλ�ρη �πων�μ�α τον Α �Μ και τη δι�ύθ�νση το� οικονομικού
       (   φορέα �πέρ το� οπο�ο� �κδ�δ�ται η �γγύηση στην π�ρ�πτωση ένωση�

        ),αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθ� μέλο� τη� ένωση�
)   : )      ,� το�� όρο�� ότι αα η �γγύηση παρέχ�ται ανέκκλητα και αν�πιφύλακτα
         ο δ� �κδότη� παραιτ��ται το� δικαιώματο� τη� διαιρέσ�ω� και τη�

,   )      ,    δι��σ�ω� και �� ότι σ� π�ρ�πτωση κατάπτωση� α�τ�� το ποσό τη�
      .κατάπτωση� �πόκ�ιται στο �κάστοτ� ισχύον τέλο� χαρτοσ�μο�  (�

.�ποπ�ρ          αα� δ�ν �φαρμό��ται για τι� �γγ��σ�ι� πο� παρέχονται μ�
     ).γραμμάτιο το� Ταμ��ο� �αρακαταθηκών και Δαν��ων

)      (  ,  ,    )   η τα στοιχ��α τη� διακ�ρ�ξη� αριθμό� έτο� τ�τλο� έργο� και την
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   ,καταληκτικ� ημ�ρομην�α �πο�ολ�� προσφορών
)         ,θ την ημ�ρομην�α λ�ξη� � τον χρόνο ισχύο� τη� �γγύηση�
)          ι την ανάληψη �ποχρέωση� από τον �κδότη τη� �γγύηση� να κατα�άλ�ι

         (5)    το ποσό τη� �γγύηση� ολικά � μ�ρικά �ντό� πέντ� ημ�ρών μ�τά από
       .απλ� έγγραφη �ιδοπο�ηση �κ��νο� προ� τον οπο�ο απ��θύν�ται

15.3          (30)� �γγύηση σ�μμ�τοχ�� πρέπ�ι να ισχύ�ι το�λάχιστον για τριάντα
           19 ημέρ�� μ�τά τη λ�ξη το� χρόνο� ισχύο� τη� προσφορά� το� άρθρο� τη�

,            20-2-2024,    .  παρούσα� �τοι μέχρι άλλω� η προσφορά απορρ�πτ�ται �
  ,      ,     αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� πριν τη λ�ξη τη� προσφορά� να �ητά από το��

  ,    ,    προσφέροντ�� να παρατ��νο�ν πριν τη λ�ξη το�� τη διάρκ�ια ισχύο� τη�
    .προσφορά� και τη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ��

15.4    ,   :� �γγύηση σ�μμ�τοχ�� καταπ�πτ�ι αν ο προσφέρων
·         , αποσύρ�ι την προσφορά το� κατά τη διάρκ�ια ισχύο� α�τ��
· ,    ,      παρέχ�ι �ν γνώσ�ι το� ψ��δ� στοιχ��α � πληροφορ��� πο�

   22 αναφέρονται στο άρθρο
·        23  δ�ν προσκομ�σ�ι �γκα�ρω� τα προ�λ�πόμ�να στο άρθρο τη�

 παρούσα� δικαιολογητικά
·    . 3, 4  5   103  . 4412/2016,στι� π�ριπτώσ�ι� των παρ και το� άρθρο� το� ν

       π�ρ� πρόσκληση� για �πο�ολ� δικαιολογητικών από τον προσωρινό
,  ,       ,ανάδοχο αν κατά τον έλ�γχο των παραπάνω δικαιολογητικών
    4.2  ,     σύμφωνα μ� τα άρθρο τη� παρούσα� διαπιστωθ�� ότι τα στοιχ��α

       ,    πο� δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ ��ναι �κ προθέσ�ω� απατηλά � ότι έχο�ν
   ,   ,    �πο�ληθ�� πλαστά αποδ�ικτικά στοιχ��α � αν από τα παραπάνω

     , δικαιολογητικά πο� προσκομ�σθηκαν νομ�μω� και �μπροθέσμω� δ�ν
         18αποδ�ικνύ�ται η μη σ�νδρομ� των λόγων αποκλ�ισμού το� άρθρο�

         ,� η πλ�ρωση μια� � π�ρισσότ�ρων από τι� απαιτ�σ�ι� των
·       .δ�ν προσέλθ�ι �γκα�ρω� για �πογραφ� το� σ�μφωνητικού
·         . 46  .�πο�άλ�ι μη κατάλληλη προσφορά μ� την έννοια τη� π�ρ τη� παρ

1  2  . 4412/2016το� άρθρο� το� ν
·        δ�ν ανταποκριθ�� στη σχ�τικ� πρόσκληση τη� αναθέτο�σα� αρχ��

  ,    4.1  ( )    �ντό� τη� προ�λ�πόμ�νη� στο άρθρο η προθ�σμ�α� και δ�ν
 ,     �πο�άλλ�ι �ξηγ�σ�ι� σ� π�ρ�πτωση ασ�ν�θιστα χαμηλ��

,προσφορά� 86

15.5         � �γγύηση σ�μμ�τοχ�� �πιστρέφ�ται στον ανάδοχο μ� την προσκόμιση
 τη� �γγύηση�

 .καλ�� �κτέλ�ση�
      ,� �γγύηση σ�μμ�τοχ�� �πιστρέφ�ται στο�� λοιπού� προσφέροντ��

       72  . 4412/2016σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο το� ν 87.

 16:   –   -  Άρθρο Χορ�γησηΠροκαταβολ�� ΕγγύησηΠροκαταβολ�� Ρ�τρα
  ( )πρόσθετη� καταβολ�� Πριμ

16.1       Δεν προβλέπεται   ηχορ�γηση προκαταβολ��  στον Ανάδοχο88

16.2          1-9-2021Δεν προβλέπεται η δημοσίευση μετά την

16.3    ,         Στην π�ρ�πτωση α�τ�ν για την πληρωμ� τη� πρόσθ�τη� κατα�ολ�� απαιτ��ται η
      ,   προηγούμ�νη έκδοση απόφαση� το� αρμόδιο� αποφαινομένο� οργάνο� μ�τά από

    ,      ,  γνώμη το� αρμόδιο� τ�χνικού σ�μ�ο�λ�ο� �τοι τη� αναθέτο�σα� αρχ�� και σ�
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   ,       π�ρ�πτωση πο� δ�ν �πάρχ�ι το� τ�χνικού σ�μ�ο�λ�ο� τη� Γ�νικ�� Γραμματ��α�
. Υποδομών

16.4         � πρόσθ�τη κατα�ολ� κατα�άλλ�ται μ� την �μπρόθ�σμη ολοκλ�ρωση το�
 .      σ�μ�ατικού αντικ�ιμένο� � πρόσθ�τη κατα�ολ� θ�ωρ��ται σ�μπληρωματικό

 ,   ,     ,  �ργολα�ικό αντάλλαγμα �γκρ�ν�ται αναλόγω� ω� τροποπο�ηση τη� σύμ�αση� �άσ�ι
 .  ’   .  1    132  .  4412/2016    τη� π�ρ α τη� παρ το� άρθρο� το� ν και π�ριλαμ�άν�ται σ� �ιδικό

,          λογαριασμό πο� �πο�άλλ�ι ο ανάδοχο� μ�τά την έκδοση ���α�ωση� π�ράτωση�
            �ργασιών και την αναγραφ� σ� α�τ� τη� ταχύτ�ρη� �κτέλ�ση� το� έργο� σύμφωνα μ�

      .το�� �ιδικότ�ρο�� όρο�� των �γγράφων τη� σύμ�αση�

16.5        ,   Οι αποφάσ�ι� για παρατάσ�ι� προθ�σμιών ρ�θμ��ο�ν κάθ� θέμα πο� σχ�τ���ται μ�
     ,  ,   ,  ,την πρόσθ�τη α�τ� κατα�ολ� και ιδια�τ�ρα αν μ�τατ�θ�ται μ�ρικά � ολικά ο κρ�σιμο�
   ,  ,      ,για την πρόσθ�τη κατα�ολ� χρόνο� μ� σαφ� και �μπ�ριστατωμένη αιτιολογ�α

      ,    ,,προκ�ιμένο� να δικαιούται ο ανάδοχο� πρόσθ�τη αμοι�� κατά τα ορι�όμ�να ανωτέρω
            .�πό τον όρο ο ανάδοχο� να ��ναι πλ�ρω� αν�πα�τιο� για τι� χορηγηθ��σ�� παρατάσ�ι�

 17:       Άρθρο Εγγυ�σει� καλ�� εκτέλεση� και λειτουργία� του έργου

17.1          Για την �πογραφ� τη� σύμ�αση� απαιτ��ται η παροχ� �γγύηση� καλ��
,      72  .  4   .  4412/2016,     �κτέλ�ση� σύμφωνα μ� το άρθρο παρ το� ν το ύψο� τη� οπο�α�

    5%         (  καθορ���ται σ� ποσοστό �π� τη� �κτιμώμ�νη� αξ�α� τη� σύμ�αση� � το�
  ,      ),   τμ�ματο� τη� σύμ�αση� σ� π�ρ�πτωση �ποδια�ρ�ση� σ� τμ�ματα χωρ�� να

   ,   . . .   σ�μπ�ριλαμ�άνονται τα δικαιώματα προα�ρ�ση� χωρ�� � � Α και κατατ�θ�ται
     μέχρι και την �πογραφ� το� σ�μφωνητικού89 .

        132 .  4412/2016,  Σ� π�ρ�πτωση τροποπο�ηση� τη� σύμ�αση� κατά το άρθρο ν η οπο�α
    ,       σ�ν�πάγ�ται αύξηση τη� σ�μ�ατικ�� αξ�α� η αναθέτο�σα αρχ� οφ��λ�ι να απαιτ��

    ,       από τον ανάδοχο να καταθέσ�ι μέχρι και την �πογραφ� τη� τροποποιημένη�
,          5%σύμ�αση� σ�μπληρωματικ� �γγύηση το ύψο� τη� οπο�α� ανέρχ�ται σ� ποσοστό

        ,  .�π� το� ποσού τη� αύξηση� τη� αξ�α� τη� σύμ�αση� χωρ�� ��Α

      ’   Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ� καλ�� �κτέλ�ση� π�ριλαμ�άνο�ν κατ �λάχιστον τα
   15.2   αναφ�ρόμ�να στην παράγραφο τη� παρούσα� ,    .  ( ),πλην τη� π�ρ η  και

,         .�πιπρόσθ�τα τον αριθμό και τον τ�τλο τη� σχ�τικ�� σύμ�αση�

          � �γγύηση καλ�� �κτέλ�ση� τη� σύμ�αση� καλύπτ�ι σ�νολικά και χωρ�� διακρ�σ�ι�
           την �φαρμογ� όλων των όρων τη� σύμ�αση� και κάθ� απα�τηση τη� αναθέτο�σα�

        .αρχ�� � το� κ�ρ�ο� το� έργο� έναντι το� αναδόχο�

           Ο χρόνο� ισχύο� τη� �γγύηση� καλ�� �κτέλ�ση� πρέπ�ι να ��ναι μ�γαλύτ�ρο� κατά
 (3)         ,  τρ�ι� το�λάχιστον μ�ν�� από το άθροισμα τη� σ�μ�ατικ�� προθ�σμ�α� τη�

        , οριακ�� προθ�σμ�α� και το� χρόνο� �ποχρ�ωτικ�� σ�ντ�ρηση� το� έργο� σύμφωνα
   171  . 4412      .μ� το άρθρο το� ν και τα έγγραφα τη� παρούσα� σύμ�αση�

        ,  � �γγύηση καλ�� �κτέλ�ση� καταπ�πτ�ι �πέρ τη� αναθέτο�σα� αρχ�� στην
        ,   π�ρ�πτωση παρά�αση� από τον ανάδοχο των όρων τη� σύμ�αση� όπω� α�τ�
 .�ιδικότ�ρα ορ���ι

    ,    Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ� καλ�� �κτέλ�ση� καταπ�πτο�ν μ� αιτιολογημένη απόφαση
  ,         τη� αναθέτο�σα� αρχ�� η οπο�α �κδ�δ�ται μ�τά από προηγούμ�νη �ισ�γηση τη�

 .Δι��θύνο�σα� Υπηρ�σ�α� 90

,         ,  Ειδικά σ� π�ρ�πτωση οριστικοπο�ηση� τη� απόφαση� έκπτωση� το� αναδόχο� το
        ,    σύνολο των �γγ��σ�ων για την καλ� �κτέλ�ση το� έργο� καταπ�πτ�ι �πέρ το�

  ,    ,      κ�ρ�ο� το� έργο� ω� �ιδικ� ποινικ� ρ�τρα και κατά μέγιστο μέχρι το �πολ�ιπόμ�νο
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          προ� κατασκ��� ποσό τη� σύμ�αση� και �φόσον ληφθ�� �πόψη προ� �πιστροφ�
 .αρνητικό� λογαριασμό� 91

   ,      � �γγύηση καλ�� �κτέλ�ση� όπω� α�τ� διαμορφώθηκ� κατόπιν τροποποι�σ�ων τη�
,     132   .  4412/2016,      σύμ�αση� κατά το άρθρο το� ν μ�ιών�ται αμέσω� μ�τά από την

       ,   έγκριση τη� τ�λικ�� �πιμέτρηση� από τη δι��θύνο�σα �πηρ�σ�α κατά ποσοστό
   (70%)   .��δομ�ντα τοι� �κατό τη� σ�νολικ�� αξ�α� 92 

        ,Το σύνολο των �γγ��σ�ων καλ�� �κτέλ�ση� �πιστρέφ�ται χωρ�� καθ�στέρηση
           αμέσω� μ�τά από την έγκριση το� πρωτοκόλλο� παραλα��� και την έγκριση το�
   .τ�λικού λογαριασμού το� έργο�

17.2   Εγγύηση καλ�� λ�ιτο�ργ�α�

 Δεν απαιτείται 93

17. 3    .  12   152  .  4412/2016,  Οι κρατ�σ�ι� τη� παρ το� άρθρο� το� ν π�ρ� λογαριασμών
 ,        ,και πιστοποι�σ�ων μπορ�� να αντικατασταθούν οποτ�δ�ποτ� από τον ανάδοχο

  ,     .     μ�ρικά � ολικά μ� ισόποση �γγ�ητικ� �πιστολ� Οι �γγ��σ�ι� α�τέ� π�ριορ��ονται
     (5%)       κατά ποσοστό πέντ� τοι� �κατό �π� τη� αξ�α� των �ργασιών πο�

     .   π�ριλαμ�άνονται στι� �πο���λημέν�� στην �πηρ�σ�α �πιμ�τρ�σ�ι� � μ��ωση
    ,      ,  αποφασ���ται από τη δι��θύνο�σα �πηρ�σ�α ύστ�ρα από α�τηση το� αναδόχο� η

         οπο�α σ�νοδ�ύ�ται από �ιδικό απολογισμό των �ργασιών των οπο�ων έχο�ν
  .�πο�ληθ�� οι �πιμ�τρ�σ�ι� 94

 17 :  Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17   Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ� των άρθρων και �κδ�δονται από πιστωτικά
         � χρηματοδοτικά ιδρύματα � ασφαλιστικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� κατά την έννοια των

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  π�ριπτώσ�ων �� και γ� τη� παρ το� άρθρο� το� ν Α� πο�
   -        λ�ιτο�ργούν νόμιμα στα κράτη μέλη τη� Ένωση� � το� Ε�ρωπαϊκού Οικονομικού

   -     ,      ,Χώρο� � στα κράτη μέρη τη� ΣΔΣ και έχο�ν σύμφωνα μ� τι� ισχύο�σ�� διατάξ�ι�
  .  ,  ,      . . . . .   το δικα�ωμα α�τό Μπορούν �π�ση� να �κδ�δονται από το Τ Μ Ε Δ Ε � να

        παρέχονται μ� γραμμάτιο το� Ταμ��ο� �αρακαταθηκών και Δαν��ων μ�
      .παρακατάθ�ση σ� α�τό το� αντ�στοιχο� χρηματικού ποσού 95  Αν σ�σταθ��
      παρακαταθ�κη μ� γραμμάτιο παρακατάθ�ση� χρ�ογράφων στο Ταμ��ο

  ,         �αρακαταθηκών και Δαν��ων τα τοκομ�ρ�δια � μ�ρ�σματα πο� λ�γο�ν κατά τη
            διάρκ�ια τη� �γγύηση� �πιστρέφονται μ�τά τη λ�ξη το�� στον �πέρ ο� η �γγύηση

 .οικονομικό φορέα

17. .2Α      ’    Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ� �κδ�δονται κατ �πιλογ� το� οικονομικού
/   φορέα αναδόχο� από       ,ένα � π�ρισσότ�ρο�� �κδότ�� τη� παραπάνω παραγράφο�

   .αν�ξαρτ�τω� το� ύψο�� των   

            � αναθέτο�σα αρχ� �πικοινων�� μ� το�� φορ��� πο� φέρονται να έχο�ν �κδώσ�ι τι�
 ,      �γγ�ητικέ� �πιστολέ� προκ�ιμένο� να διαπιστώσ�ι την �γκ�ρότητά το��96. 

 18:          Άρθρο Ημερομηνία και ώρα λ�ξη� τη� προθεσμία� υποβολ�� των
-προσφορών αποσφράγιση�
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 Ω� ημερομηνία       και ώρα λ�ξη� τη� προθεσμία� υποβολ��  των προσφορών97

  24-1-2023,     15:00ορ���ται η ημέρα Τρ�τη και ώρα  

        Ω� ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικ�� αποσφράγιση� των προσφορών
 ορίζεται  27-1-2023η ,     10:00.ημέρα�αρασκ��� και ώρα

,            Αν για λόγο�� ανωτέρα� ��α� � για τ�χνικού� λόγο�� δ�ν δι�ν�ργηθ�� η αποσφράγιση
              ,κατά την ορισθ��σα ημέρα � αν μέχρι τη μέρα α�τ� δ�ν έχ�ι �πο�ληθ�� καμ�α προσφορά

        η αποσφράγιση και η καταληκτικ� ημ�ρομην�α αντ�στοιχα μ�τατ�θ�νται σ�
  ,      .    οποιαδ�ποτ� άλλη ημέρα μ� απόφαση τη� αναθέτο�σα� αρχ�� � απόφαση α�τ�

   ,κοινοποι��ται στο�� προσφέροντ��     “ ”,μέσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� Επικοινων�α
 (5)        ,     πέντ� το�λάχιστον �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν τη νέα ημ�ρομην�α και αναρτάται στο

,     ,   ,   Κ�ΜΔ�Σ στην ιστοσ�λ�δα τη� αναθέτο�σα� αρχ�� �φόσον διαθέτ�ι καθώ� και στον
,   ,   “  ”   �ιδικό δημόσια προσ�άσιμο χώρο ηλ�κτρονικο� διαγωνισμο� τη� πύλη�

www.promitheus.gov.gr    .         το� ΕΣ�Δ�Σ Αν και στη νέα α�τ� ημ�ρομην�α δ�ν καταστ��
        ,   δ�νατ� η αποσφράγιση των προσφορών � δ�ν �πο�ληθούν προσφορέ� μπορ�� να
   ,         ορισθ�� και νέα ημ�ρομην�α �φαρμο�ομένων κατά τα λοιπά των διατάξ�ων των δύο

 .  προηγούμ�νων �δαφ�ων         Σ� π�ρ�πτωση πο� και στη νέα α�τ� ημ�ρομην�α δ�ν
         ,καταστ�� δ�νατ� η αποσφράγιση των προσφορών � δ�ν �πο�ληθούν προσφορέ�

            δι�ξάγ�ται νέα διαδικασ�α σύναψη� δημόσια� σύμ�αση� για το �ν λόγω έργο μ� την
         �κ νέο� τ�ρηση όλων των διατ�πώσ�ων δημοσιότητα� πο� προ�λέπονται στι�

   (  ,     διατάξ�ι� το� παρόντο� �παναληπτικό� διαγωνισμό� σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι�
  98 . 1 .   . 4412/2016).το� άρθρο� παρ π�ρ α το� ν

 19:   Άρθρο Χρόνο� ισχύο� προσφορών

19.1         Κάθ� �πο�αλλόμ�νη προσφορά δ�σμ�ύ�ι τον σ�μμ�τέχοντα στον διαγωνισμό κατά
    97  . 4412/2016,    (13) τη διάταξη το� άρθρο� το� ν για διάστημα δ�κατρ��� μ�ν��98,  από την

      .ημ�ρομην�α λ�ξη� τη� προθ�σμ�α� �πο�ολ�� των προσφορών

19.2           �ροσφορά πο� ορ���ι χρόνο ισχύο� μικρότ�ρο από α�τόν πο� προ�λέπ�ται στο
    παρόν απορρ�πτ�ται ω� μη κανονικ�99.

19.3 �   ,        , αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� πριν τη λ�ξη το� χρόνο� ισχύο� τη� προσφορά� να
          �ητά από το�� προσφέροντ�� να παρατ��νο�ν τη διάρκ�ια ισχύο� τη� προσφορά�
    .  το�� και τη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ�� ’       κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα �σο μ�

   .  19.1  .         το προ�λ�πόμ�νο στην παρ Μ�τά από τη λ�ξη και το� παραπάνω ανώτατο�
     ,    χρονικού ορ�ο� παράταση� ισχύο� τη� προσφορά� τα αποτ�λέσματα τη� παρούσα�

  ,       ,  διαδικασ�α� ανάθ�ση� ματαιώνονται �κτό� αν η αναθέτο�σα αρχ� κρ�ν�ι κατά
,  ,         π�ρ�πτωση αιτιολογημένα ότι η σ�νέχιση τη� διαδικασ�α� �ξ�πηρ�τ�� το δημόσιο

,          σ�μφέρον οπότ� οι οικονομικο� φορ��� πο� σ�μμ�τέχο�ν στη διαδικασ�α μπορούν
      ,      να �πιλέξο�ν να παρατ��νο�ν την προσφορά το�� �φόσον το�� �ητηθ�� πριν από την

        .  πάροδο το� ανωτέρω ανώτατο� ορ�ο� παράταση� τη� προσφορά� το�� �
         διαδικασ�α ανάθ�ση� σ�ν�χ���ται μ� όσο�� παρέτ�ιναν τι� προσφορέ� το�� και

    .αποκλ��ονται οι λοιπο� οικονομικο� φορ���

19.4            Αν λ�ξ�ι ο χρόνο� ισχύο� των προσφορών και δ�ν �ητηθ�� παράταση τη�
,     ,     ,   προσφορά� η αναθέτο�σα αρχ� δύναται μ� αιτιολογημένη απόφασ� τη� �φόσον η

      ,   ,   �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� �ξ�πηρ�τ�� το δημόσιο σ�μφέρον να �ητ�σ�ι �κ των
,          �στέρων από το�� οικονομικού� φορ��� πο� σ�μμ�τέχο�ν στη διαδικασ�α να

      ,     παρατ��νο�ν τον χρόνο ισχύο� τη� προσφορά� το�� καθώ� και τη� �γγύηση�
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,        ,  σ�μμ�τοχ�� οπότ� η διαδικασ�α σ�ν�χ���ται μ� το�� οικονομικού� φορ��� οι οπο�οι
   .προέ�ησαν στι� ανωτέρω �νέργ�ι��

 20: /  Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνε� δημοσίευση�

1.       (  ...................).�παρούσα Διακ�ρ�ξη αναρτ�θηκ� στοΚ�ΜΔ�Σ ΑΔΑΜ

2.         Τα έγγραφα τη� παρούσα� διαδικασ�α� δημόσια� σύμ�αση� καταχωρ�θηκαν στο
    -      σχ�τικό ηλ�κτρονικό χώρο το� ΕΣ�Δ�Σ Δημόσια Έργα μ� Σ�στημικό Αύξοντα

:  194177Αριθμό ,      (www.promitheus.gov.gr) και αναρτ�θηκαν στη Διαδικτ�ακ� �ύλη το�
 .Ο�Σ ΕΣ�Δ�Σ

3.      (  Στην ιστοσ�λ�δα τη� αναθέτο�σα� αρχ�� www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω

προκήρυξη»  &  www.diafaniasterea.gr),     ,    αναρτάται σχ�τικ� �νημέρωση σύμφωνα μ� τα
   2  ορι�όμ�να στο άρθρο τη� παρούσα�. 

4. �        �ρ�ληψη τη� παρούσα� Διακ�ρ�ξη� δημοσι�ύ�ται στον Ελληνικό Τύπο 100,
    66  .  4412/2016      “ ”σύμφωνα μ� το άρθρο ν και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγ�ια

diavgeia.gov.gr., 

          Τα έξοδα των �κ τη� κ��μ�νη� νομοθ�σ�α� απαρα�τητων δημοσι�ύσ�ων τη� π�ρ�ληψη�
     ,     τη� δημοπρασ�α� στην οπο�α αναδ��χθηκ� ανάδοχο� �αρύνο�ν τον �διο και

       .    �ισπράττονται μ� τον πρώτο λογαριασμό πληρωμ�� το� έργο� Τα έξοδα δημοσι�ύσ�ων
         ,   των τ�χόν προηγούμ�νων διαγωνισμών για την ανάθ�ση το� �διο� έργο� καθώ� και τα

          έξοδα των μη απαρα�τητων �κ το� νόμο� δημοσι�ύσ�ων �αρύνο�ν την αναθέτο�σα
       .αρχ� και κατα�άλλονται από τι� πιστώσ�ι� το� έργο�

 20A:       Άρθρο Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφωντη� σύμβαση�101

1.  ,      ,   �ροσκαλούνται οι κατά τα έγγραφα τη� παρούσα� σύμ�αση� δ�νάμ�νοι να λά�ο�ν
      ,   μέρο� στη διαδικασ�α σύναψη� σύμ�αση� οικονομικο� φορ��� προκ�ιμένο� η

            αναθέτο�σα αρχ� να προ��� σ� παρο�σ�αση το� προ� ανάθ�ση έργο� και σ� σχ�τικ�
 .................................. ( ),  ......................................(   )  δια�ούλ��ση στ τόπο� στι� ημ�ρομην�α και ώρα

2.   (10)      ,  ,  Εντό� δέκα ημ�ρών από την ω� άνω παρο�σ�αση κάθ� �νδιαφ�ρόμ�νο� μπορ�� να
     ,       �πο�άλ�ι τ�ύχο� παρατηρ�σ�ων για το έργο την τ�χνικ� μ�λέτη και τα τ�ύχη

,    .      δημοπράτηση� οικονομικά και σ�μ�ατικά Μ� το τ�ύχο� παρατηρ�σ�ων θα
    ,        σχολιά��ται η ορθότητα τη� λύση� το �φικτό τη� κατασκ���� και θα �πισημα�νονται

      .    σφάλματα των όρων των �γγράφων τη� σύμ�αση� � σ�μμ�τοχ� των �νδιαφ�ρομένων
          στην ω� άνω παρο�σ�αση και η �πο�ολ� το� τ�ύχο�� παρατηρ�σ�ων ��ναι

,         προαιρ�τικέ� δ�ν σ�ν�πάγονται την �ποχρέωση �πο�ολ�� προσφορά� και δ�ν
       . σ�νιστούν κώλ�μα για τη σ�μμ�τοχ� το�� στη διαδικασ�α

3.           � αναθέτο�σα αρχ� αξιολογ�� τα σ�μπ�ράσματα τη� δια�ούλ��ση� και τα τ�ύχη
       : παρατηρ�σ�ων πο� �πο�λ�θηκαν και προ�α�ν�ι στι� ακόλο�θ�� �νέργ�ι��

)            α �φόσον διαπιστωθ�� η έλλ�ιψη παρατηρ�σ�ων � �κτιμηθούν ω� μη ορθέ� οι
 ,    ,      �πο�ληθ��σ�� παρατηρ�σ�ι� σ�ν�χ���ι τη διαδικασ�α σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στα

    έγγραφα τη� σύμ�αση� �
)          � �φόσον διαπιστωθ�� η ύπαρξη �πο�σιωδών σφαλμάτων � �λλ��ψ�ων στα έγγραφα
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    /      τη� σύμ�αση� �κδ�δ�ι τ�ύχο� τροποποι�σ�ων διορθώσ�ων τη� διακ�ρ�ξη� � και των
   ,   (5)      λοιπών �γγράφων τη� σύμ�αση� �ντό� πέντ� ημ�ρών από τη λ�ξη τη� ημ�ρομην�α�

       .    �πο�ολ�� των τ��χών παρατηρ�σ�ων από το�� οικονομικού� φορ��� Στο τ�ύχο� α�τό
    / .   π�ριλαμ�άνονται οι απαιτούμ�ν�� �πο�σιώδ�ι� τροποποι�σ�ι� διορθώσ�ι� Το τ�ύχο�

,  ,         κοινοποι��ται μ� απόδ�ιξη σ� όλο�� το�� οικονομικού� φορ��� πο� έλα�αν τα έγγραφα
 ,     ,      τη� σύμ�αση� και αναρτάται στο ΕΣ�Δ�Σ Κ�ΜΔ�Σ και στην ιστοσ�λ�δα τη�

 ,   .         αναθέτο�σα� αρχ�� �φόσον διαθέτ�ι Στο ω� άνω τ�ύχο� μπορ�� να προ�λέπ�ται η
        δι�ξαγωγ� τη� δημοπρασ�α� σ� μ�ταγ�νέστ�ρη ημ�ρομην�α μ� τ�ρηση των

       20   ,   διατ�πώσ�ων δημοσιότητα� σύμφωνα μ� το άρθρο τη� παρούσα� οι προθ�σμ��� των
  ’     (1/3)  οπο�ων ανέρχονται κατ �λάχιστον στο ένα τρ�το �

)          γ �φόσον διαπιστωθ�� η ύπαρξη ο�σιωδών σφαλμάτων � �λλ��ψ�ων σ� οποιοδ�ποτ�
    ,      .  στοιχ��ο των �γγράφων τη� σύμ�αση� ανακαλ�� τη διακ�ρ�ξη το� διαγωνισμού Στη
,        ,  σ�νέχ�ια προ�α�ν�ι σ� νέα διαδικασ�α σύναψη� τη� σύμ�αση� έργο� διορθώνοντα� τα

   . σχ�τικά σφάλματα και �λλ��ψ�ι�

4.          Το τ�ύχο� τροποποι�σ�ων σ�γκαταλέγ�ται στα έγγραφα τη� σύμ�αση� και αποτ�λ��
       . ,  αναπόσπαστο μέρο� τη� σύμ�αση� μ�τά την �πογραφ� τη� Αντ�θ�τα τα �πο�ληθέντα

        από το�� οικονομικού� φορ��� τ�ύχη παρατηρ�σ�ων δ�ν αποτ�λούν σ�μ�ατικά
       .στοιχ��α και δ�ν χρησιμοποιούνται για �ρμην��α τη� σύμ�αση�
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14   ,  � σύμ�αση ανατ�θ�ται �άσ�ι το� κριτηρ�ο� το� άρθρο� τη� παρούσα� σ�
          .   προσφέροντα ο οπο�ο� δ�ν αποκλ���ται από τη σ�μμ�τοχ� �άσ�ι τη� παρ Α το� άρθρο�

22         . , ,      22τη� παρούσα� και πληρο� τα κριτ�ρια �πιλογ�� των παρ Β Γ Δ και Ε το� άρθρο�
 .τη� παρούσα�

 21:       Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχ�� στη διαδικασία σύναψη� σύμβαση�

21.1       ,   Δικα�ωμα σ�μμ�τοχ�� έχο�ν φ�σικά � νομικά πρόσωπα � �νώσ�ι� α�τών  102   πο�
  /   δραστηριοποιούνται στην κατηγορ�α �� έργο� ΗΛΕΚΤΡΟ�ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 1η

    /ΤΑΞΗ καιΑΝΩ�Κ Ξ 103     και πο� ��ναι �γκατ�στημένα σ�104:

)  -   ,α σ� κράτο� μέλο� τη�Ένωση�
)  -      ( . . .),� σ� κράτο� μέλο� το�Ε�ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρο� ΕΟΧ
)          ,      γ σ� τρ�τ�� χώρ�� πο� έχο�ν �πογράψ�ι και κ�ρώσ�ι τη ΣΔΣ στο �αθμό πο� η �πό

       1, 2, 4 , 5, 6  7ανάθ�ση δημόσια σύμ�αση καλύπτ�ται από τα �αραρτ�ματα και 105  και τι�
        γ�νικέ� σημ�ιώσ�ι� το� σχ�τικού μ� την Ένωση �ροσαρτ�ματο� I   τη� ω� άνω

,  Σ�μφων�α� καθώ� και
)            δ σ� τρ�τ�� χώρ�� πο� δ�ν �μπ�πτο�ν στην π�ρ�πτωση γ� τη� παρούσα� παραγράφο�

           και έχο�ν σ�νάψ�ι διμ�ρ��� � πολ�μ�ρ��� σ�μφων��� μ� την Ένωση σ� θέματα
   .διαδικασιών ανάθ�ση� δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων

       1, 2, 4, 5,  6  7  �τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτ�ματα και και τι�
        I   ,γενικέ� σημειώσει� του σχετικού με την Ένωση Προσαρτ�ματο� τη� �Δ�

          καθώ� και τι� λοιπέ� διεθνεί� συμφωνίε� από τι� οποίε� δεσμεύεται η
,        ,   ,  Ένωση οι αναθέτουσε� αρχέ� επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τι�

         υπηρεσίε� και του� οικονομικού� φορεί� των χωρών που έχουν υπογράψει
         τι� εν λόγω συμφωνίε� μεταχείριση εξίσου ευνοϊκ� με αυτ�ν που

   ,   ,      επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τι� υπηρεσίε� και του� οικονομικού�
  φορεί� τη�Ένωση�106.

21.2         Οικονομικό� φορέα� σ�μμ�τέχ�ι ��τ� μ�μονωμένα ��τ� ω� μέλο� ένωση�107,

21.3  Οι �νώσ�ι�        .  2, 3  4οικονομικών φορέων σ�μμ�τέχο�ν �πό το�� όρο�� των παρ και
  19   . 1 ( )  ( )    76   . 4412/2016 (4το� άρθρο� και των παρ γ και � το� άρθρο� το� ν η� τάξης  σε

κοινοπραξία για κατηγορίες έργων   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ).

           Δ�ν απαιτ��ται από τι� �ν λόγω �νώσ�ι� να π�ρι�ληθούν σ�γκ�κριμένη νομικ� μορφ�
   .         για την �πο�ολ� προσφορά� Σ� π�ρ�πτωση πο� η ένωση αναδ�ιχθ�� ανάδοχο� η νομικ�
             τη� μορφ� πρέπ�ι να ��ναι τέτοια πο� να �ξασφαλ���ται η ύπαρξη �νό� και μοναδικού

     (  ).φορολογικού μητρώο� για την ένωση πχ κοινοπραξ�α

 22:    Άρθρο Κριτ�ρια ποιοτικ�� επιλογ��

         Οι μ�μονωμένοι προσφέροντ�� πρέπ�ι να ικανοποιούν όλα τα κριτ�ρια ποιοτικ��
. �πιλογ��

    ,    :Στην π�ρ�πτωση ένωση� οικονομικών φορέων ισχύο�ν τα �ξ��

-        22    ,     αναφορικά μ� τι� απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Α τη� παρούσα� α�τέ� θα πρέπ�ι να
      ικανοποιούνται από κάθ� μέλο� τη� ένωση�

-       22.   ,     αναφορικά μ� τι� απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Β τη� παρούσα� κάθ� μέλο� τη� ένωση�
        ,    θα πρέπ�ι να ��ναι �γγ�γραμμένο στο σχ�τικό �παγγ�λματικό μητρώο σύμφωνα μ� τα

    ,          �ιδικότ�ρα στο ω� άνω άρθρο το�λάχιστον σ� μια από τι� κατηγορ��� πο� αφορά στο
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  .  ,        �πό ανάθ�ση έργο ��ραιτέρω αθροιστικά πρέπ�ι να καλύπτονται όλ�� οι κατηγορ���
 . το� έργο�

22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού

  Κάθ� προσφέρων αποκλείεται       από τη σ�μμ�τοχ� στην παρούσα διαδικασ�α σύναψη�
,      (      σύμ�αση� �φόσον σ�ντρέχ�ι στο πρόσωπό το� αν πρόκ�ιται για μ�μονωμένο φ�σικό �

 )         (     νομικό πρόσωπο � σ� ένα από τα μέλη το� αν πρόκ�ιται π�ρ� ένωση� οικονομικών
)       :φορέων ένα� από το�� λόγο�� των παρακάτω π�ριπτώσ�ων

22.A.1.      Όταν �πάρχ�ι �ι� �άρο� το� αμ�τάκλητη108     καταδικαστικ� απόφαση για ένα από
   :τα ακόλο�θα �γκλ�ματα

)α     συμμετοχ� σε εγκληματικ� οργάνωση,       2  όπω� α�τ� ορ���ται στο άρθρο τη�
-  2008/841/     24   2008,   απόφαση� πλα�σιο ΔΕΥ το� Σ�μ�ο�λ�ο� τη� η� Οκτω�ρ�ο� για την

   (  καταπολέμηση το� οργανωμένο� �γκλ�ματο� ΕΕ L 300   11.11.2008  .42),τη� σ   και τα
   187    (  ),�γκλ�ματα το� άρθρο� το� �οινικούΚώδικα �γκληματικ� οργάνωση

)β   ,  ενεργητικ� δωροδοκία     3     όπω� ορ���ται στο άρθρο τη� σύμ�αση� π�ρ� τη�
  ,       καταπολέμηση� τη� δωροδοκ�α� στην οπο�α �νέχονται �πάλληλοι των Ε�ρωπαϊκών

   -    (  Κοινοτ�των � των κρατών μ�λών τη�Ένωση� ΕΕ C 195  25.6.1997, . 1)   .τη� σ και στην παρ
1   2  -  2003/568/     22  το� άρθρο� τη� απόφαση� πλα�σιο ΔΕΥ το� Σ�μ�ο�λ�ο� τη� α� Ιο�λ�ο�
2003,          (  για την καταπολέμηση τη� δωροδοκ�α� στον ιδιωτικό τομέα ΕΕ L 192  τη�
31.7.2003, . 54),          ,σ καθώ� και όπω� ορ���ται στο �θνικό δ�καιο το� οικονομικού φορέα  και

    159  (   ),  236 (τα �γκλ�ματα των άρθρων Α δωροδοκ�α πολιτικών προσώπων δωροδοκ�α
),  237  .  2-4  (   ),  237  .  2 (�παλλ�λο� παρ δωροδοκ�α δικαστικών λ�ιτο�ργών Α παρ �μπορ�α

 –  ),  396  .  2  (    )   �πιρρο�� μ�σά�οντ�� παρ δωροδοκ�α στον ιδιωτικό τομέα το� �οινικού
,Κώδικα

) ,γ απάτη            �ι� �άρο� των οικονομικών σ�μφ�ρόντων τη� Ένωση� κατά την έννοια των
 3   4    ( )  2017/1371     άρθρων και τη� Οδηγ�α� ΕΕ το� Ε�ρωπαϊκού Κοινο�ο�λ�ο� και το�

  5Σ�μ�ο�λ�ο� τη� η�  2017     ,    Ιο�λ�ο� σχ�τικά μ� την καταπολέμηση μέσω το� ποινικού
,           (δικα�ο� τη� απάτη� �ι� �άρο� των οικονομικών σ�μφ�ρόντων τη� Ένωση� L

198/28.07.2017)      159  (   ),και τα �γκλ�ματα των άρθρων Α δωροδοκ�α πολιτικών προσώπων
216 ( ), 236 (  ),  237 . 2-4 (  πλαστογραφ�α δωροδοκ�α �παλλ�λο� παρ δωροδοκ�α δικαστικών

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λ�ιτο�ργών ψ��δ�� ���α�ωση νόθ��ση κλπ διακ�κριμένη κλοπ�
( ),  386 ( ),  386  (   ),  386  (    �π�ξα�ρ�ση απάτη Α απάτη μ� �πολογιστ� Β απάτη σχ�τικ� μ� τι�

),  390  ( )        155  .  �πιχορηγ�σ�ι� απιστ�α το� �οινικού Κώδικα και των άρθρων �π το�
   ( .  2960/2001, ’  265),      Εθνικού Τ�λων�ιακού Κώδικα ν Α όταν α�τά στρέφονται κατά των

         οικονομικών σ�μφ�ρόντων τη� Ε�ρωπαϊκ�� Ένωση� � σ�νδέονται μ� την προσ�ολ�
  ,        23  (α�τών των σ�μφ�ρόντων καθώ� και τα �γκλ�ματα των άρθρων διασ�νοριακ�
    )  24 (      απάτη σχ�τικά μ� τον ��Α και �πικο�ρικέ� διατάξ�ι� για την ποινικ� προστασ�α

     )  . 4689/2020 ( ’ 103),των οικονομικών σ�μφ�ρόντων τη� Ε�ρωπαϊκ��Ένωση� το� ν Α

)      δ τρομοκρατικά εγκλ�ματα � εγκλ�ματα συνδεόμενα  μ� τρομοκρατικέ�
,  , ,   3-4  5-12   ( )δραστηριότητ�� όπω� ορ��ονται αντιστο�χω� στα άρθρα και τη� Οδηγ�α� ΕΕ

2017/541        15το� Ε�ρωπαϊκού Κοινο�ο�λ�ο� και το� Σ�μ�ο�λ�ο� τη� η�  2017, Μαρτ�ο� για
        -την καταπολέμηση τη� τρομοκρατ�α� και την αντικατάσταση τη� απόφαση� πλαισ�ο�

2002/475/          2005/671/ΔΕΥ το� Σ�μ�ο�λ�ο� και για την τροποπο�ηση τη� απόφαση� ΔΕΥ
  (  το� Σ�μ�ο�λ�ο� ΕΕ L 88/31.03.2017))        � ηθικ� α�το�ργ�α � σ�νέργ�ια � απόπ�ιρα

 ,      14  ,διάπραξη� �γκλ�ματο� όπω� ορ��ονται στο άρθρο α�τ��     και τα �γκλ�ματα των
 187   187    ,       32-άρθρων Α και Β το� �οινικού Κώδικα καθώ� και τα �γκλ�ματα των άρθρων

35  . 4689/2020 ( ’103),το� ν Α

)      ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε� δραστηριότητε�   � χρηματοδότηση τη�
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,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατ�α� όπω� α�τέ� ορ��ονται στο άρθρο τη� Οδηγ�α� ΕΕ το�
      20    2015,   Ε�ρωπαϊκού Κοινο�ο�λ�ο� και το� Σ�μ�ο�λ�ο� τη� η� Μαΐο� σχ�τικά μ� την

       πρόληψη τη� χρησιμοπο�ηση� το� χρηματοπιστωτικού σ�στ�ματο� για τη
         νομιμοπο�ηση �σόδων από παράνομ�� δραστηριότητ�� � για τη χρηματοδότηση τη�
,τρομοκρατ�α�      ( ) . 648/2012  την τροποπο�ηση το� κανονισμού ΕΕ αριθμ το� Ε�ρωπαϊκού
   ,       2005/60/  Κοινο�ο�λ�ο� και το� Σ�μ�ο�λ�ο� και την κατάργηση τη� οδηγ�α� ΕΚ το�

        2006/70/  Ε�ρωπαϊκού Κοινο�ο�λ�ο� και το� Σ�μ�ο�λ�ο� και τη� οδηγ�α� ΕΚ τη�
 (  Επιτροπ�� ΕΕ L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018και τα �γκλ�ματα των άρθρων και το� ν

( ’ 139), ),Α

)       ,στ παιδικ� εργασία και άλλε� μορφέ� εμπορία� ανθρώπων   όπω� ορ��ονται
  2    2011/36/      στο άρθρο τη� Οδηγ�α� ΕΕ το� Ε�ρωπαϊκού Κοινο�ο�λ�ο� και το�

  5   2011,        Σ�μ�ο�λ�ο� τη� η� Απριλ�ο� για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη�
        ,     �μπορ�α� ανθρώπων και για την προστασ�α των θ�μάτων τη� καθώ� και για την

  -  2002/629/    (  αντικατάσταση τη� απόφαση� πλα�σιο ΔΕΥ το� Σ�μ�ο�λ�ο� ΕΕ L 101  τη�
15.4.2011,  .  1),       323     (σ και τα �γκλ�ματα το� άρθρο� Α το� �οινικού Κώδικα �μπορ�α

).           ανθρώπων Ο οικονομικό� φορέα� αποκλ���ται �π�ση� όταν το πρόσωπο �ι� �άρο� το�
        ,οπο�ο� �κδόθηκ� αμ�τάκλητη καταδικαστικ� απόφαση ��ναι μέλο� το� διοικητικού

           δι��θ�ντικού � �ποπτικού οργάνο� το� �ν λόγω οικονομικού φορέα � έχ�ι �ξο�σ�α
,      .�κπροσώπηση� λ�ψη� αποφάσ�ων � �λέγχο� σ� α�τό

     :��ποχρέωση το� προηγούμ�νο� �δαφ�ο� αφορά

)      ( . . .),  α Στι� π�ριπτώσ�ι� �ταιρ�ιών π�ριορισμένη� ��θύνη� Ε�Ε προσωπικών �ταιρ�ιών
( . . . .) ΟΕ ΕΕ και    ( . .  ),  .ΙδιωτικώνΚ�φαλαιο�χικών Εταιρ�ιών ΙΚ Ε το�� διαχ�ιριστέ�

)     ( . .)    ,   � Στι� π�ριπτώσ�ι� ανωνύμων �ταιρ�ιών ΑΕ τον Δι��θύνοντα Σύμ�ο�λο τα μέλη
  ,το� Διοικητικού Σ�μ�ο�λ�ο�          καθώ� και τα πρόσωπα στα οπο�α μ� απόφαση το�

         Διοικητικού Σ�μ�ο�λ�ο� έχ�ι ανατ�θ�� το σύνολο τη� διαχ��ριση� και �κπροσώπηση�
 .τη� �ταιρ��α�

)    ,     , γ Στι� π�ριπτώσ�ι� των σ�ν�ταιρισμών τα μέλη το� Διοικητικού Σ�μ�ο�λ�ο� �

)      ,  ,   ,  δ στι� �πόλοιπ�� π�ριπτώσ�ι� νομικών προσώπων τον κατά π�ρ�πτωση νόμιμο
�κπρόσωπο109.

22.A.2

)α             Όταν ο προσφέρων έχ�ι αθ�τ�σ�ι τι� �ποχρ�ώσ�ι� το� όσον αφορά στην κατα�ολ�
           φόρων � �ισφορών κοινωνικ�� ασφάλιση� και α�τό έχ�ι διαπιστωθ�� από δικαστικ� �

      ,     διοικητικ� απόφαση μ� τ�λ�σ�δικη και δ�σμ��τικ� ισχύ σύμφωνα μ� διατάξ�ι� τη�
         /  χώρα� όπο� ��ναι �γκατ�στημένο� � την �θνικ� νομοθ�σ�α � και

)β               η αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να αποδ��ξ�ι μ� τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχ�ι
          αθ�τ�σ�ι τι� �ποχρ�ώσ�ι� το� όσον αφορά την κατα�ολ� φόρων � �ισφορών

 .κοινωνικ�� ασφάλιση�

            , Αν ο προσφέρων ��ναι Έλληνα� πολ�τη� � έχ�ι την �γκατάστασ� το� στην Ελλάδα οι
        ,  �ποχρ�ώσ�ι� το� πο� αφορούν τι� �ισφορέ� κοινωνικ�� ασφάλιση� καλύπτο�ν τόσο

 ,     .την κύρια όσο και την �πικο�ρικ� ασφάλιση

   . ’  ’        Οι �ποχρ�ώσ�ι� των π�ρ α και � θ�ωρ��ται ότι δ�ν έχο�ν αθ�τηθ�� �φόσον δ�ν έχο�ν
         καταστ�� ληξιπρόθ�σμ�� � �φόσον α�τέ� έχο�ν �παχθ�� σ� δ�σμ��τικό διακανονισμό

 .πο� τηρ��ται

   ,       ,  Δ�ν αποκλ���ται ο προσφέρων όταν έχ�ι �κπληρώσ�ι τι� �ποχρ�ώσ�ι� το� ��τ�
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         ,κατα�άλλοντα� το�� φόρο�� � τι� �ισφορέ� κοινωνικ�� ασφάλιση� πο� οφ��λ�ι
,  ,      ,σ�μπ�ριλαμ�ανομένων κατά π�ρ�πτωση των δ�δο�λ��μένων τόκων � των προστ�μων

        ,��τ� �παγόμ�νο� σ� δ�σμ��τικό διακανονισμό για την κατα�ολ� το��    στο μέτρο πο�
     τηρ�� το�� όρο�� το� δ�σμ��τικού κανονισμού110

22.A.3  )  α ’  ,  Κατ �ξα�ρ�ση       για το�� πιο κάτω �πιτακτικού� λόγο�� δημόσιο�
............σ�μφέροντο� 111 (       ,  όπω� δημόσια� �γ��α� � προστασ�α� το� π�ρι�άλλοντο� οι οπο�οι

     )     σ�μπληρώνονται από την αναθέτο�σα αρχ� δ�ν �φαρμό�ονται οι παράγραφοι  22.A.1

 και 22.A.2.

)β  ’  ,   Κατ �ξα�ρ�ση όταν   ο αποκλ�ισμό�  ��ναι  ,    σαφώ� δ�σανάλογο� ιδ�ω� όταν μόνο
            μικρά ποσά των φόρων � των �ισφορών κοινωνικ�� ασφάλιση� δ�ν έχο�ν κατα�ληθ�� �

  όταν ο  προσφέρων         �νημ�ρώθηκ� σχ�τικά μ� το ακρι�έ� ποσό πο� οφ��λ�ται λόγω
          αθέτηση� των �ποχρ�ώσ�ών το� όσον αφορά στην κατα�ολ� φόρων � �ισφορών

            κοινωνικ�� ασφάλιση� σ� χρόνο κατά τον οπο�ο δ�ν ��χ� τη δ�νατότητα να λά��ι
,       . '  . 2   73 . 4412/2016,μέτρα σύμφωνα μ� το τ�λ��τα�ο �δάφιο τη� π�ρ � τη� παρ το� άρθρο� ν

       πριν από την �κπνο� τη� προθ�σμ�α� �πο�ολ�� προσφορά�   18  το� άρθρο� τη�
,  παρούσα� δ�ν �φαρμό��ται 112   22. .2.η παράγραφο� Α

22. .4Α . Αποκλείεται       από τη συμμετοχ� στην παρούσα διαδικασία σύναψη�
         δημόσια� σύμβαση� προσφέρων σε οποιαδ�ποτε από τι� ακόλουθε�

καταστάσει�:113

( )α         . 2   18  .έχ�ι αθ�τ�σ�ι τι� �ποχρ�ώσ�ι� πο� προ�λέπονται στην παρ το� άρθρο� το� ν
4412/2016,        π�ρ� αρχών πο� �φαρμό�ονται στι� διαδικασ��� σύναψη� δημοσ�ων

,σ�μ�άσ�ων                    

( )β               �άν ο οικονομικό� φορέα� τ�λ�� �πό πτώχ��ση � έχ�ι �παχθ�� σ� διαδικασ�α �ιδικ��
�κκαθάριση�          � τ�λ�� �πό αναγκαστικ� διαχ��ριση από �κκαθαριστ� � από το

          δικαστ�ριο � έχ�ι �παχθ�� σ� διαδικασ�α πτωχ��τικού σ�μ�ι�ασμού � έχ�ι αναστ��λ�ι
          τι� �πιχ�ιρηματικέ� το� δραστηριότητ�� � έχ�ι �παχθ�� σ� διαδικασ�α �ξ�γ�ανση� και
           δ�ν τηρ�� το�� όρο�� α�τ�� � �άν �ρ�σκ�ται σ� οποιαδ�ποτ� ανάλογη κατάσταση

   ,     . προκύπτο�σα από παρόμοια διαδικασ�α προ�λ�πόμ�νη σ� �θνικέ� διατάξ�ι� νόμο�

         ,   � αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να μην αποκλ���ι έναν οικονομικό φορέα ο οπο�ο�
          , �ρ�σκ�ται σ� μια �κ των καταστάσ�ων πο� αναφέρονται στην παρούσα π�ρ�πτωση �πό

              την προϋπόθ�ση ότι η αναθέτο�σα αρχ� έχ�ι αποδ��ξ�ι ότι ο �ν λόγω φορέα� ��ναι σ�
    ,        θέση να �κτ�λέσ�ι τη σύμ�αση λαμ�άνοντα� �πόψη τι� ισχύο�σ�� διατάξ�ι� και τα

        ( . 5  73  .μέτρα για τη σ�νέχιση τη� �πιχ�ιρηματικ�� το� λ�ιτο�ργ�α� παρ άρθρο� το� ν
4412/2016), 114

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), �άν μ� την �πιφύλαξη τη� παραγράφο� � το� άρθρο� το� ν Α� π�ρ�
     ,     ποινικών κ�ρώσ�ων και άλλων διοικητικών σ�ν�π�ιών η αναθέτο�σα αρχ� διαθέτ�ι

          �παρκώ� �ύλογ�� �νδ��ξ�ι� πο� οδηγούν στο σ�μπέρασμα ότι ο οικονομικό� φορέα�
          σ�ν�ψ� σ�μφων��� μ� άλλο�� οικονομικού� φορ��� μ� στόχο τη στρέ�λωση το�

,ανταγωνισμού

( )δ            24  .�άν μ�α κατάσταση σύγκρο�ση� σ�μφ�ρόντων κατά την έννοια το� άρθρο� το� ν
4412/2016       ,   ,δ�ν μπορ�� να θ�ραπ��θ�� αποτ�λ�σματικά μ� άλλα λιγότ�ρο παρ�μ�ατικά

,μέσα

( )ε            �άν μ�α κατάσταση στρέ�λωση� το� ανταγωνισμού από την πρότ�ρη σ�μμ�τοχ� των
        ,οικονομικών φορέων κατά την προ�τοιμασ�α τη� διαδικασ�α� σύναψη� σύμ�αση�

      48  . 4412/2016,     σύμφωνα μ� όσα ορ��ονται στο άρθρο το� ν δ�ν μπορ�� να θ�ραπ��θ�� μ�
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,  , ,άλλα λιγότ�ρο παρ�μ�ατικά μέσα

( )στ           �άν ο οικονομικό� φορέα� έχ�ι �πιδ��ξ�ι σο�αρ� � �παναλαμ�ανόμ�νη πλημμέλ�ια
        κατά την �κτέλ�ση ο�σιώδο�� απα�τηση� στο πλα�σιο προηγούμ�νη� δημόσια�

,         σύμ�αση� προηγούμ�νη� σύμ�αση� μ� αναθέτοντα φορέα � προηγούμ�νη� σύμ�αση�
         παραχώρηση� πο� ��χ� ω� αποτέλ�σμα την πρόωρη καταγγ�λ�α τη� προηγούμ�νη�

,     ,σύμ�αση� απο�ημιώσ�ι� � άλλ�� παρόμοι�� κ�ρώσ�ι�

( )ζ             �άν ο οικονομικό� φορέα� έχ�ι κριθ�� ένοχο� �κ προθέσ�ω� σο�αρών απατηλών
,           δηλώσ�ων κατά την παροχ� των πληροφοριών πο� απαιτούνται για την �ξακρ��ωση

          ,  τη� απο�σ�α� των λόγων αποκλ�ισμού � την πλ�ρωση των κριτηρ�ων �πιλογ�� έχ�ι
           αποκρύψ�ι τι� πληροφορ��� α�τέ� � δ�ν ��ναι σ� θέση να προσκομ�σ�ι τα

   ’    79  . 4412/2016, δικαιολογητικά πο� απαιτούνται κατ �φαρμογ� το� άρθρο� το� ν π�ρ�
   ,     23  ,Ε�ρωπαϊκού Ενια�ο� Εγγράφο� Σύμ�αση� καθώ� και το� άρθρο� τη� παρούσα�

( )η             �άν ο οικονομικό� φορέα� �πιχ��ρησ� να �πηρ�άσ�ι μ� αθέμιτο τρόπο τη διαδικασ�α
    ,     λ�ψη� αποφάσ�ων τη� αναθέτο�σα� αρχ�� να αποκτ�σ�ι �μπιστ��τικέ� πληροφορ���

         πο� �νδέχ�ται να το� αποφέρο�ν αθέμιτο πλ�ονέκτημα στη διαδικασ�α σύναψη�
         σύμ�αση� � να παράσχ�ι μ� απατηλό τρόπο παραπλανητικέ� πληροφορ��� πο�

         ,  �νδέχ�ται να �πηρ�άσο�ν ο�σιωδώ� τι� αποφάσ�ι� πο� αφορούν τον αποκλ�ισμό την
   ,�πιλογ� � την ανάθ�ση

( )θ          ,  �άν ο οικονομικό� φορέα� έχ�ι διαπράξ�ι σο�αρό �παγγ�λματικό παράπτωμα το
 οπο�ο θέτ�ι     σ� αμφι�ολ�α την ακ�ραιότητά το�.

22. .5Α .           Αποκλ���ται από τη σ�μμ�τοχ� στη διαδικασ�α σύναψη� δημόσια� σύμ�αση�
( ),         διαγωνισμό οικονομικό� φορέα� �άν σ�ντρέχο�ν οι προϋποθέσ�ι� �φαρμογ�� τη�

. 4   8  . 3310/2005 (παρ το� άρθρο� το� ν  εθνικό� λόγο� αποκλεισμού). 115

         Οι �ποχρ�ώσ�ι� τη� παρούση� αφορούν στι� ανών�μ�� �ταιρ���� πο� �πο�άλλο�ν
           προσφορά α�τοτ�λώ� � ω� μέλη ένωση� � πο� σ�μμ�τέχο�ν στο μ�τοχικό κ�φάλαιο

          άλλο� νομικού προσώπο� πο� �πο�άλλ�ι προσφορά � σ� νομικά πρόσωπα τη�
      .αλλοδαπ�� πο� αντιστοιχούν σ� ανών�μη �ταιρ��α

   : Εξαιρούνται τη� �ποχρέωση� α�τ��

)α      -      οι �ισηγμέν�� στα χρηματιστ�ρια κρατών μ�λών τη� Ε�ρωπαϊκ�� Ένωση� � το�
     ( . . . .) , Οργανισμού Οικονομικ�� Σ�ν�ργασ�α� και Ανάπτ�ξη� ΟΟΣΑ �ταιρ����

)β   ,          οι �ταιρ���� τα δικαιώματα ψ�φο� των οπο�ων �λέγχονται από μ�α � π�ρισσότ�ρ��
  (investment  firms),   �πιχ�ιρ�σ�ι� �π�νδύσ�ων �ταιρ���� διαχ��ριση�

/  (asset/fund  managers)     κ�φαλα�ων �ν�ργητικού � �ταιρ���� διαχ��ριση� κ�φαλα�ων
  (private  equity  firms),      �πιχ�ιρηματικών σ�μμ�τοχών �πό την προϋπόθ�ση ότι οι

   ,      τ�λ��τα��� α�τέ� �ταιρ���� �λέγχο�ν σ�νολικά ποσοστό πο� �π�ρ�α�ν�ι το ��δομ�ντα
   (75%)        πέντ� τοι� �κατό των δικαιωμάτων ψ�φων και ��ναι �ποπτ��όμ�ν�� από

        Επιτροπέ� Κ�φαλαιαγορά� � άλλ�� αρμόδι�� χρηματοοικονομικέ� αρχέ� κρατών μ�λών
     . . . .τη� Ε�ρωπαϊκ�� Ένωση� � το�ΟΟΣΑ 116

22. .6.  Α         � αναθέτο�σα αρχ� αποκλ���ι οικονομικό φορέα σ� οποιοδ�ποτ� χρονικό
       ,   σημ��ο κατά τη διάρκ�ια τη� διαδικασ�α� σύναψη� σύμ�αση� όταν αποδ�ικνύ�ται ότι
           α�τό� �ρ�σκ�ται λόγω πράξ�ων � παραλ��ψ�ων α�τού ��τ� πριν ��τ� κατά τη

,        .διαδικασ�α σ� μ�α από τι� π�ριπτώσ�ι� των προηγούμ�νων παραγράφων  117 

         ,Εάν η περίοδο� αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    22. .1      στι� περιπτώσει� τη� παραγράφου Α η περίοδο� αυτ� ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία τη� καταδίκη� με αμετάκλητη απόφαση και στι�
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    22. .4    (3)     περιπτώσει� τη� παραγράφου Α στα τρία έτη από την ημερομηνία
      .έκδοση� πράξη� που βεβαιώνει τοσχετικό γεγονό� 118

22. .7.Α            Οικονομικό� φορέα� πο� �μπ�πτ�ι σ� μια από τι� καταστάσ�ι� πο� αναφέρονται
  22. .1   22. .4στι� παραγράφο�� Α και Α 119,      ,�κτό� από την π�ρ�πτωση �   μπορ�� να

 προσκομ���ι στοιχ��α120          προκ�ιμένο� να αποδ��ξ�ι ότι τα μέτρα πο� έλα�� �παρκούν για
    ,       .να αποδ��ξο�ν την αξιοπιστ�α το� παρότι σ�ντρέχ�ι ο σχ�τικό� λόγο� αποκλ�ισμού

   ,          Για τον σκοπό α�τόν ο οικονομικό� φορέα� αποδ�ικνύ�ι ότι έχ�ι κατα�άλ�ι � έχ�ι
          δ�σμ��θ�� να κατα�άλ�ι απο�ημ�ωση για �ημ��� πο� προκλ�θηκαν από το ποινικό

   ,          αδ�κημα � το παράπτωμα ότι έχ�ι δι��κριν�σ�ι τα γ�γονότα και τι� π�ριστάσ�ι� μ�
 ,        ,   ολοκληρωμένο τρόπο μέσω �ν�ργού σ�ν�ργασ�α� μ� τι� �ρ��νητικέ� αρχέ� και έχ�ι

     ,      λά��ι σ�γκ�κριμένα τ�χνικά και οργανωτικά μέτρα καθώ� και μέτρα σ� �π�π�δο
        προσωπικού κατάλληλα για την αποφ�γ� π�ραιτέρω ποινικών αδικημάτων �

.παραπτωμάτων  121        Τα μέτρα πο� λαμ�άνονται από το�� οικονομικού� φορ���
          αξιολογούνται σ� σ�νάρτηση μ� τη σο�αρότητα και τι� ιδια�τ�ρ�� π�ριστάσ�ι� το�

    .     ,   ποινικού αδικ�ματο� � το� παραπτώματο� Εάν τα στοιχ��α κριθούν �παρκ� ο �ν λόγω
        .   οικονομικό� φορέα� δ�ν αποκλ���ται από τη διαδικασ�α σύναψη� σύμ�αση� Αν τα

  ,        μέτρα κριθούν αν�παρκ� γνωστοποι��ται στον οικονομικό φορέα το σκ�πτικό τη�
 .     ,    απόφαση� α�τ�� Οικονομικό� φορέα� πο� έχ�ι αποκλ�ιστ�� σύμφωνα μ� τι� κ��μ�ν��

,    ,       διατάξ�ι� μ� τ�λ�σ�δικη απόφαση από τη σ�μμ�τοχ� σ� διαδικασ��� σύναψη�
          σύμ�αση� � ανάθ�ση� παραχώρηση� δ�ν μπορ�� να κάν�ι χρ�ση τη� ανωτέρω

           δ�νατότητα� κατά την π�ρ�οδο το� αποκλ�ισμού πο� ορ���ται στην �ν λόγω απόφαση

22. .8.Α             � απόφαση για την διαπ�στωση τη� �πάρκ�ια� � μη των �πανορθωτικών μέτρων
          . 8 κατά την προηγούμ�νη παράγραφο �κδ�δ�ται σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στι� παρ και

9   73  . 4412/2016.το� άρθρο� το� ν  122

22. .9.Α   ,          Οικονομικό� φορέα� σ� �άρο� το� οπο�ο� έχ�ι �πι�ληθ�� η κύρωση το�
      ,     ορι�όντιο� αποκλ�ισμού σύμφωνα μ� τι� κ��μ�ν�� διατάξ�ι� και για το χρονικό

          διάστημα πο� α�τ� ορ���ι αποκλ���ται από την παρούσα διαδικασ�α σύναψη� τη�
.σύμ�αση�

  (22.  – 22. )Κριτ�ρια επιλογ�� � Δ  123

22. .       � Καταλληλότητα για τηνάσκηση τη� επαγγελματικ�� δραστηριότητα�

         ,Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση τη� �παγγ�λματικ�� δραστηριότητα�
          απαιτ��ται οι οικονομικο� φορ��� να ��ναι �γγ�γραμμένοι στο σχ�τικό �παγγ�λματικό

      .     μητρώο πο� τηρ��ται στο κράτο� �γκατάστασ�� το�� Ειδικά οι προσφέροντ�� πο� ��ναι
        �γκατ�στημένοι στην Ελλάδα απαιτ��ται να ��ναι �γγ�γραμμένοι στο Μητρώο

  ( . . .)       Εργοληπτικών Επιχ�ιρ�σ�ων ΜΕΕ� για το χρονικό διάστημα πο� �ξακολο�θούν να
      65   . .  71/2019    ισχύο�ν οι μ�τα�ατικέ� διατάξ�ι� το� άρθρο� το� π δ � στο Μητρώο

    ( . . . . .),    Εργοληπτικών Επιχ�ιρ�σ�ων Δημόσιων Έργων Μ�ΕΕΔΕ από την έναρξη ισχύο�
    το� τ�λ��τα�ο� � στα   Μητρώα ��ριφ�ρ�ιακών Ενοτ�των124,   ,ανά π�ρ�πτωση  στην

/-     21   κατηγορ�α ι�� έργο� το� άρθρο� τη� παρούσα�125.     Οι προσφέροντ�� πο� ��ναι
         �γκατ�στημένοι σ� κράτο� μέλο� τη� Ε�ρωπαϊκ�� Ένωση� απαιτ��ται να ��ναι

          .�γγ�γραμμένοι στα Μητρώα το� παραρτ�ματο� ΧΙ το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν
4412/2016.

22. .    Γ Οικονομικ�και χρηματοοικονομικ� επάρκεια126

..............................................................................
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..............................................................................

    ,     Σ� π�ρ�πτωση ένωση� οικονομικών φορέων οι παραπάνω �λάχιστ�� απαιτ�σ�ι�
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη τη� ένωση�. 

        ,  Ειδικά οι �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� πο� ��ναι �γγ�γραμμέν�� στο ΜΕΕ�  για το
          χρονικό διάστημα πο� �ξακολο�θούν να ισχύο�ν οι μ�τα�ατικέ� διατάξ�ι� το� άρθρο�

65   . .  71/2019,  το� π δ         δ�ν θα πρέπ�ι να �π�ρ�α�νο�ν τα ανώτατα �πιτρ�πτά όρια
   ,     αν�κτέλ�στο� �πολο�πο� �ργολα�ικών σ�μ�άσ�ων σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα

   20 . 4  . 3669/2008,  .ορι�όμ�να στο άρθρο παρ το� ν όπω� ισχύ�ι

             Μ�τά από τη λ�ξη των ω� άνω μ�τα�ατικών διατάξ�ων και την πλ�ρη έναρξη ισχύο�
 .  71/2019,        . . . . .,το� π δ οι �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� πο� ��ναι �γγ�γραμμέν�� στοΜ�ΕΕ ΔΕ
          δ�ν θα πρέπ�ι να �π�ρ�α�νο�ν τα ανώτατα �πιτρ�πτά όρια αν�κτέλ�στο� �πολο�πο�

 ,        64 .�ργολα�ικών σ�μ�άσ�ων σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο α�τού

22. .    Δ Τεχνικ�και επαγγελματικ� ικανότητα127

  ,  1Αποδ�δ�ιγμένη �γκατάσταση αθροιστικά το�λάχιστον Mw.

    ,     Σ� π�ρ�πτωση ένωση� οικονομικών φορέων οι παραπάνω �λάχιστ�� απαιτ�σ�ι�
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη τη� ένωση�. 

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλιση� ποιότητα� και πρότυπα περιβαλλοντικ��
διαχείριση�128

...............................................................................................................................

22. .      (  )�Τ �τ�ριξη στι� ικανότητε� άλλωνφορέων Δάνεια εμπειρία

          Όσον αφορά τα κριτ�ρια τη� οικονομικ�� και χρηματοοικονομικ�� �πάρκ�ια� και τα
       ,   κριτ�ρια σχ�τικά μ� την τ�χνικ� και �παγγ�λματικ� ικανότητα ένα� οικονομικό�

 ,       ,    φορέα� μπορ�� να στηρ���ται στι� ικανότητ�� άλλων φορέων ασχέτω� τη� νομικ��
     .φύση� των δ�σμών το� μ� α�τού�    ,     Στην π�ρ�πτωση α�τ� αποδ�ικνύο�ν ότι θα έχο�ν

     ,      στη διάθ�σ� το�� το�� αναγκα�ο�� πόρο�� μ� την προσκόμιση τη� σχ�τικ�� δέσμ��ση�
      .των φορέων στην ικανότητα των οπο�ων στηρ��ονται

           Όσον αφορά τα κριτ�ρια πο� σχ�τ��ονται μ� το�� τ�τλο�� σπο�δών και τα
          �παγγ�λματικά προσόντα πο� ορ��ονται στην π�ρ�πτωση στ το� Μέρο�� ΙΙ το�

     . 4412/2016     �αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� �ροσαρτ�ματο� Α ν � μ� την σχ�τικ� �παγγ�λματικ�
,    ,       �μπ�ιρ�α οι οικονομικο� φορ��� μπορούν να �ασ��ονται στι� ικανότητ�� άλλων

             φορέων μόνο �άν οι τ�λ��τα�οι θα �κτ�λέσο�ν τι� �ργασ��� � τι� �πηρ�σ��� για τι�
    οπο��� απαιτούνται οι σ�γκ�κριμέν�� ικανότητ��.

           Όταν ο οικονομικό� φορέα� στηρ���ται στι� ικανότητ�� άλλων φορέων όσον αφορά τα
       κριτ�ρια πο� σχ�τ��ονται μ� την οικονομικ� και χρηματοοικονομικ� ,  �πάρκ�ια ο

         οικονομικό� φορέα� και α�το� οι φορ��� ��ναι από κοινού �π�ύθ�νοι129   για την �κτέλ�ση
 .τη� σύμ�αση�

    ,       Στην π�ρ�πτωση ένωση� οικονομικών φορέων η ένωση μπορ�� να στηρ���ται στι�
        (    ικανότητ�� των σ�μμ�τ�χόντων στην ένωση � άλλων φορέων για τα κριτ�ρια τη�

         οικονομικ�� και χρηματοοικονομικ�� �πάρκ�ια� και τα κριτ�ρια σχ�τικά μ� την
   ).τ�χνικ� και �παγγ�λματικ� ικανότητα
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   ,       23  , � αναθέτο�σα αρχ� �λέγχ�ι σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο τη� παρούσα� �άν
 ,         , οι φορ��� στι� ικανότητ�� των οπο�ων προτ�θ�ται να στηριχθ�� ο προσφέρων πληρούν
    ,       τα σχ�τικά κριτ�ρια �πιλογ�� και �άν σ�ντρέχο�ν λόγοι αποκλ�ισμού κατά τα

   . ορι�όμ�να στην παρούσα διακ�ρ�ξη

           � αναθέτο�σα αρχ� απαιτ�� από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστ�σ�ι έναν φορέα
            πο� δ�ν πληρο� σχ�τικό κριτ�ριο �πιλογ�� � για τον οπο�ο σ�ντρέχο�ν οι λόγοι

   22.   .αποκλ�ισμού το� άρθρο� Α τη� παρούσα�

   ,        � αντικατάσταση το� φορέα στι� ικανότητ�� το� οπο�ο� στηρ���ται ο οικονομικό�
             φορέα� πο� δ�ν πληρο� σχ�τικό κριτ�ριο �πιλογ�� � για τον οπο�ον σ�ντρέχο�ν λόγοι

  ,        ,αποκλ�ισμού τη� παρούσα� γ�ν�ται κατόπιν πρόσκληση� προ� τον οικονομικό φορέα
  (30)         �ντό� τριάντα ημ�ρών από την ημ�ρομην�α κοινοπο�ηση� τη� πρόσκληση� στον

 ,        ,  οικονομικό φορέα για κάθ� τρ�το στι� ικανότητ�� το� οπο�ο� στηρ���ται στο πλα�σιο
    .      τη� παρούσα� διαδικασ�α� ανάθ�ση� σύμ�αση� Ο φορέα� μ� τον οπο�ο αντικαθ�σταται

          .ο φορέα� το� προηγούμ�νο� �δαφ�ο� δ�ν �πιτρέπ�ται να αντικατασταθ�� �κ νέο�

   ......� �κτέλ�ση των 130     γ�ν�ται �ποχρ�ωτικά από τον προσφέροντα ,    � αν η προσφορά
    ,      �πο�άλλ�ται από ένωση οικονομικών φορέων από έναν από το�� σ�μμ�τέχοντ�� στην

 .ένωση α�τ�

 23:     Άρθρο Αποδεικτικάμέσα κριτηρίων ποιοτικ�� επιλογ��131

23.1          Κατά την �πο�ολ� προσφορών οι οικονομικο� φορ��� �πο�άλλο�ν το Ε�ρωπαϊκό
   ( ),       79  . 1 Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο παρ το�

. 4412/2016,        ,   ν το οπο�ο ισοδ�ναμ�� μ� �νημ�ρωμένη �π�ύθ�νη δ�λωση μ� τι� σ�νέπ�ι��
 .  1599/1986  ( 75),   το� ν Α� ω�  προκαταρκτικ� απόδειξη   προ� αντικατάσταση των

       ,    πιστοποιητικών πο� �κδ�δο�ν δημόσι�� αρχέ� � τρ�τα μέρη �πι���αιώνοντα� ότι ο �ν
      :λόγω οικονομικό� φορέα� πληρο� τι� ακόλο�θ�� προϋποθέσ�ι�

)          22   ,α δ�ν �ρ�σκ�ται σ� μ�α από τι� καταστάσ�ι� το� άρθρο� Α τη� παρούσα�
)         ,    � πληρο� τα σχ�τικά κριτ�ρια �πιλογ�� τα οπο�α έχο�ν καθορισθ�� σύμφωνα μ� το

 22 -   .άρθρο Β Ε τη� παρούσα�

        ,    Σ� οποιοδ�ποτ� χρονικό σημ��ο κατά τη διάρκ�ια τη� διαδικασ�α� μπορ�� να �ητηθ��
          από το�� προσφέροντ�� να �πο�άλλο�ν όλα � ορισμένα δικαιολογητικά τη� �πόμ�νη�

,         .παραγράφο� όταν α�τό απαιτ��ται για την ορθ� δι�ξαγωγ� τη� διαδικασ�α�

         ,   Το ΕΕΕΣ φέρ�ι �πογραφ� μ� ημ�ρομην�α �ντό� το� χρονικού διαστ�ματο� κατά το
    . οπο�ο μπορούν να �πο�άλονται προσφορέ�

            Αν στο διάστημα πο� μ�σολα��� μ�ταξύ τη� ημ�ρομην�α� �πογραφ�� το� ΕΕΕΣ και τη�
       καταληκτικ�� ημ�ρομην�α� �πο�ολ�� προσφορών έχο�ν �πέλθ�ι μ�τα�ολέ� στα

 ,    ,   ,      δηλωθέντα στοιχ��α �κ μέρο�� το� στο ΕΕΕΣ ο οικονομικό� φορέα� αποσύρ�ι την
 ,        .   προσφορά το� χωρ�� να απαιτ��ται απόφαση τη� αναθέτο�σα� αρχ�� Στη σ�νέχ�ια

        .μπορ�� να την �πο�άλ�ι �κ νέο� μ� �π�καιρο ΕΕΕΣ 132.

          Ο οικονομικό� φορέα� δύναται να δι��κριν���ι τι� δηλώσ�ι� και πληροφορ��� πο�
      ,      παρέχ�ι στο ΕΕΕΣ μ� σ�νοδ��τικ� �π�ύθ�νη δ�λωση την οπο�α �πο�άλλ�ι μα�� μ� το

. ΕΕΕΣ

    ,       ,  Κατά την �πο�ολ� το� ΕΕΕΣ καθώ� και τη� σ�νοδ��τικ�� �π�ύθ�νη� δ�λωση� ��ναι
,           δ�νατ� μ� μόνη την �πογραφ� το� κατά π�ρ�πτωση �κπροσώπο� το� οικονομικού

40





,          φορέα η προκαταρκτικ� απόδ�ιξη των λόγων αποκλ�ισμού πο� αναφέρονται στο άρθρο
22. .1   ,           Α τη� παρούσα� για το σύνολο των φ�σικών προσώπων πο� ��ναι μέλη το�

,          ,διοικητικού δι��θ�ντικού � �ποπτικού οργάνο� το� � έχο�ν �ξο�σ�α �κπροσώπηση�
      λ�ψη� αποφάσ�ων � �λέγχο�σ� α�τόν 133.

    ,      ,   Ω� �κπρόσωπο� το� οικονομικού φορέα για την �φαρμογ� το� παρόντο� νο��ται ο
  ,         νόμιμο� �κπρόσωπο� α�τού όπω� προκύπτ�ι από το ισχύον καταστατικό � το πρακτικό

          �κπροσώπησ�� το� κατά το χρόνο �πο�ολ�� τη� προσφορά� � το αρμοδ�ω�
        �ξο�σιοδοτημένο φ�σικό πρόσωπο να �κπροσωπ�� τον οικονομικό φορέα για

        διαδικασ��� σύναψη� σ�μ�άσ�ων � για τη σ�γκ�κριμένη διαδικασ�α σύναψη�
σύμ�αση�134.

     ,  ,    ,  Ο οικονομικό� φορέα� φέρ�ι την �ποχρέωση να δηλώσ�ι μέσω το� ΕΕΕΣ μ� ακρ���ια
  ,         στην αναθέτο�σα αρχ� ω� έχο�σα την αποκλ�ιστικ� αρμοδιότητα �λέγχο� για την

   τ�χόν σ�νδρομ� λόγων αποκλ�ισμού135,        την κατάστασ� το� σ� σχέση μ� το�� λόγο��
    73  . 4412/2016    22.    πο� προ�λέπονται στο άρθρο το� ν και στο άρθρο Α τη� παρούση� 136 και

         τα�τόχρονα να �πικαλ�σθ�� και τ�χόν ληφθέντα μέτρα προ� αποκατάσταση τη�
 .αξιοπιστ�α� το�

 ,           Επισημα�ν�ται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο �ρώτημα το� ΕΕΕΣ �
         άλλο� αντ�στοιχο� �ντύπο� � δ�λωση� για σύναψη σ�μφωνιών μ� άλλο��

       ,   οικονομικού� φορ��� μ� στόχο τη στρέ�λωση το� ανταγωνισμού η σ�νδρομ�
,       .  10    73,   π�ριστάσ�ων όπω� η τρι�τ�� παραγραφ� τη� παρ το� άρθρο� π�ρ� λόγων
,     . 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93), αποκλ�ισμού � η �φαρμογ� τη� παρ � το� άρθρο� το� ν Α αναλύ�ται

       .στο σχ�τικό π�δ�ο πο� προ�άλλ�ι κατόπιν θ�τικ�� απάντηση�

          Οι προηγούμ�ν�� αρνητικέ� απαντ�σ�ι� στο ανωτέρω �ρώτημα το� ΕΕΕΣ � άλλο�
   ,        αντ�στοιχο� �ντύπο� � δ�λωση� από οικονομικού� φορ��� οι οπο�οι �μπ�πτο�ν στο

   .  3    44  .  3959/2011,    π�δ�ο �φαρμογ�� τη� παρ � το� άρθρο� το� ν δ�ν στοιχ�ιοθ�τούν τον
   . ’ /  ’  . 4   73    λόγο αποκλ�ισμού των π�ρ � � και θ τη� παρ το� άρθρο� το� παρόντο� και δ�ν

          απαιτ��ται να δηλωθούν κατά τη σ�μπλ�ρωση το� ΕΕΕΣ και κάθ� αντ�στοιχο�
.�ντύπο�

           Όσον αφορά τι� �ποχρ�ώσ�ι� για την κατα�ολ� φόρων � �ισφορών κοινωνικ��
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλιση� π�ρ α και � τη� παρ το� άρθρο� το� ν α�τέ� θ�ωρ��ται ότι

           δ�ν έχο�ν αθ�τηθ�� �φόσον δ�ν έχο�ν καταστ�� ληξιπρόθ�σμ�� � �φόσον έχο�ν �παχθ��
    .   ,   σ� δ�σμ��τικό διακανονισμό πο� τηρ��ται Στην π�ρ�πτωση α�τ� ο οικονομικό� φορέα�

         ,    δ�ν �ποχρ�ούται να απαντ�σ�ι καταφατικά στο σχ�τικό π�δ�ο το� ΕΕΕΣ μ� το οπο�ο
          �ρωτάται �άν ο οικονομικό� φορέα� έχ�ι αν�κπλ�ρωτ�� �ποχρ�ώσ�ι� όσον αφορά στην
      ,   ,   κατα�ολ� φόρων � �ισφορών κοινωνικ�� ασφάλιση� � κατά π�ρ�πτωση �άν έχ�ι

    .αθ�τ�σ�ι τι� παραπάνω �ποχρ�ώσ�ι� το�  137

       ,   Στην π�ρ�πτωση �πο�ολ�� προσφορά� από ένωση οικονομικών φορέων το Ε�ρωπαϊκό
   ( ),       .Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ �πο�άλλ�ται χωριστά από κάθ� μέλο� τη� ένωση�

         Στην π�ρ�πτωση πο� προσφέρων οικονομικό� φορέα� δηλών�ι στο Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο
  ( )       ,  Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ την πρόθ�σ� το� για ανάθ�ση �π�ργολα��α� �πο�άλλ�ι

           .μα�� μ� το δικό το� ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ το� �π�ργολά�ο�

         Στην π�ρ�πτωση πο� προσφέρων οικονομικό� φορέα� στηρ���ται στι� ικανότητ�� �νό�
              ,� π�ρισσότ�ρων φορέων �πο�άλλ�ι μα�� μ� το δικό το� ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθ� φορέα

    .στι� ικανότητ�� το� οπο�ο� στηρ���ται

,         Τέλο� �πισημα�ν�ται ότι οι προσφέροντ�� δηλώνο�ν το αν�κτέλ�στο �πόλοιπο
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    �ργολα�ικών σ�μ�άσ�ων στο Μέρο� IV  ,    («  το� ΕΕΕΣ Ενότητα Β Οικονομικ� και
 »),   «    Χρηματοοικονομικ� Επάρκ�ια στο π�δ�ο Λοιπέ� οικονομικέ� � χρηματοοικονομικέ�

».απαιτ�σ�ι�

23.2.   (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικάμέσα

        ,   Το δικα�ωμα σ�μμ�τοχ�� και οι όροι και προϋποθέσ�ι� σ�μμ�τοχ�� όπω� ορ�στηκαν
  21  22  , :στα άρθρα και τη� παρούσα� κρ�νονται

)     ,     , α κατά την �πο�ολ� τη� προσφορά� μ� την �πο�ολ� το� ΕΕΕΣ
)      ,     4.2 (� κατά την �πο�ολ� των δικαιολογητικών κατακύρωση� σύμφωνα μ� το άρθρο α

 )  έω� δ και
)      ,      .  ’   .  3 γ κατά την �ξέταση τη� �π�ύθ�νη� δ�λωση� σύμφωνα μ� την π�ρ γ τη� παρ το�

 105  .4412/16,    4.2  ( )  .άρθρο� το� ν και στο άρθρο � τη� παρούσα�

         Στην π�ρ�πτωση πο� προσφέρων οικονομικό� φορέα� � ένωση α�τών  στηρ���ται στι�
ικανότητ��  ,      22.   ,   άλλων φορέων σύμφωνα μ� το άρθρο ΣΤ τη� παρούσα� οι φορ��� στην

          ,ικανότητα των οπο�ων στηρ���ται ο προσφέρων οικονομικό� φορέα� � ένωση α�τών
        �ποχρ�ούνται στην �πο�ολ� των δικαιολογητικών πο� αποδ�ικνύο�ν ότι δ�ν

      22       σ�ντρέχο�ν οι λόγοι αποκλ�ισμού το� άρθρο� Α τη� παρούσα� και ότι πληρούν τα
     (  22  – ).σχ�τικά κριτ�ρια �πιλογ�� κατά π�ρ�πτωση άρθρο� Β Ε

         Οι οικονομικο� φορ��� δ�ν �ποχρ�ούνται να �πο�άλλο�ν δικαιολογητικά � άλλα
 ,            αποδ�ικτικά στοιχ��α αν και στο μέτρο πο� η αναθέτο�σα αρχ� έχ�ι τη δ�νατότητα να

          λαμ�άν�ι τα πιστοποιητικά � τι� σ�ναφ��� πληροφορ��� απ��θ��α� μέσω πρόσ�αση� σ�
      -   ,   �θνικ� �άση δ�δομένων σ� οποιοδ�ποτ� κράτο� μέλο� τη� Ένωση� η οπο�α διατ�θ�ται

,     ,    ,  δωρ�άν όπω� �θνικό μητρώο σ�μ�άσ�ων �ικονικό φάκ�λο �πιχ��ρηση� ηλ�κτρονικό
     .     σύστημα αποθ�κ��ση� �γγράφων � σύστημα προ�πιλογ�� � δ�λωση για την πρόσ�αση

         σ� �θνικ� �άση δ�δομένων �μπ�ριέχ�ται στο Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση�
( ).  ΕΕΕΣ            � δ�λωση για την πρόσ�αση σ� �θνικ� �άση δ�δομένων �μπ�ριέχ�ται στο

    ( ),      Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο Έγγραφο Σύμ�αση� ΕΕΕΣ στο οπο�ο π�ριέχονται �π�ση� οι
      ,    πληροφορ��� πο� απαιτούνται για τον σ�γκ�κριμένο σκοπό όπω� η ηλ�κτρονικ�

   ,    ,  , δι�ύθ�νση τη� �άση� δ�δομένων τ�χόν δ�δομένα αναγνώριση� και κατά π�ρ�πτωση η
  . απαρα�τητη δ�λωση σ�να�ν�ση�

       ,   Οι οικονομικο� φορ��� δ�ν �ποχρ�ούνται να �πο�άλο�ν δικαιολογητικά όταν η
           .αναθέτο�σα αρχ� πο� έχ�ι αναθέσ�ι τη σύμ�αση διαθέτ�ι �δη τα δικαιολογητικά α�τά

      23.3  23.10  , Όλα τα αποδ�ικτικά έγγραφα το� άρθρο� έω� τη� παρούσα� �πο�άλλονται
  ,         4.2  ( )  και γ�νονται αποδ�κτά σύμφωνα μ� τα αναλ�τικά ορι�όμ�να στο άρθρο � τη�

.παρούσα�         Τα αποδ�ικτικά έγγραφα σ�ντάσσονται στην �λληνικ� γλώσσα �
          σ�νοδ�ύονται από �π�σημη μ�τάφρασ� το�� στην �λληνικ� γλώσσα σύμφωνα μ� το

 6   .  άρθρο τη� παρούσα�        ,  � αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να �ητ�� από προσφέροντ�� σ�
       ,    οποιοδ�ποτ� χρονικό σημ��ο κατά τη διάρκ�ια τη� διαδικασ�α� να �πο�άλλο�ν όλα �

 ,         ορισμένα δικαιολογητικά όταν α�τό απαιτ��ται για την ορθ� δι�ξαγωγ� τη�
.διαδικασ�α�

23.3        22 .  Δικαιολογητικάμησυνδρομ��λόγωναποκλεισμού τουάρθρου Α

  ,       Ο προσωρινό� ανάδοχο� κατόπιν σχ�τικ�� ηλ�κτρονικ�� πρόσκληση� από την
 ,     ,    αναθέτο�σα αρχ� �πο�άλλ�ι τα ακόλο�θα δικαιολογητικά κατά τα �ιδικότ�ρα

   4.2  ορι�όμ�να στο άρθρο τη� παρούσα�138:
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          Για την απόδ�ιξη τη� μη σ�νδρομ�� των λόγων αποκλ�ισμού το�  22 ,  άρθρου Α ο
      προσωρινό� ανάδοχο� �πο�άλλ�ι αντ�στοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά

( )α    για την  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου τη� παρούσα�: 

    απόσπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    � �λλ��ψ�ι α�τού ισοδύναμο� �γγράφο� πο�
        -    �κδ�δ�ται από αρμόδια δικαστικ� � διοικητικ� αρχ� το� κράτο�� μέλο�� � τη� χώρα�

           , καταγωγ�� � τη� χώρα� όπο� ��ναι �γκατ�στημένο� ο �ν λόγω οικονομικό� φορέα� από

       το οπο�ο προκύπτ�ι ότι πληρούνται α�τέ� οι προϋποθέσ�ι�,      πο� να έχ�ι �κδοθ�� έω�
 (3)      τρ�ι� μ�ν�� πριν από την �πο�ολ� το�139.      � �ποχρέωση προσκόμιση� το� ω� άνω

           αποσπάσματο� αφορά και τα πρόσωπα των τ�λ��τα�ων τ�σσάρων �δαφ�ων τη�
 .1   22.παραγράφο� Α το� άρθρο�

( )β     .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από την
     -   ,      αρμόδια αρχ� το� οικ��ο� κράτο�� μέλο�� � χώρα� π�ρ� το� ότι έχο�ν �κπληρωθ�� οι

   ,      �ποχρ�ώσ�ι� το� οικονομικού φορέα όσον αφορά στην κατα�ολ� φόρων (φορολογικ�
)ενημερότητα        και στην κατα�ολ� των �ισφορών κοινωνικ�� ασφάλιση�

(  )ασφαλιστικ� ενημερότητα 140,       σύμφωνα μ� την ισχύο�σα νομοθ�σ�α το� κράτο��
     ,�γκατάσταση� � την �λληνικ� νομοθ�σ�α αντ�στοιχα        πο� να ��ναι �ν ισχύ κατά το

  ,  ,         χρόνο �πο�ολ�� το� άλλω� στην π�ρ�πτωση πο� δ�ν αναφέρ�ται σ� α�τό χρόνο�
,       (3)      ισχύο� πο� να έχ�ι �κδοθ�� έω� τρ�ι� μ�ν�� πριν από την �πο�ολ� το�141.

   Για το�� προσφέροντ��        πο� ��ναι �γκατ�στημένοι � �κτ�λούν έργα στην Ελλάδα τα
    :σχ�τικά δικαιολογητικά πο� �πο�άλλονται ��ναι

1)β    ,  πιστοποιητικό φορολογικ�� ενημερότητα�    πο� �κδ�δ�ται από την
    (Αν�ξάρτητη Αρχ� Δημοσ�ων Εσόδων . . . .),ΑΑΔ Ε        για τον οικονομικό φορέα και για τι�

           .  κοινοπραξ��� στι� οπο��� σ�μμ�τέχ�ι για τα δημόσια έργα πο� ��ναι σ� �ξέλιξη Οι
     αλλοδαπο� προσφέροντ�� θα �πο�άλλο�ν �π�ύθ�νη δ�λωση142     π�ρ� το� ότι δ�ν έχο�ν
    .      �ποχρέωση κατα�ολ�� φόρων στην Ελλάδα Σ� π�ρ�πτωση πο� έχο�ν τέτοια �ποχρέωση

      . . . .θα �πο�άλλο�ν σχ�τικό αποδ�ικτικό τη� ΑΑΔ Ε

2)β    πιστοποιητικό ασφαλιστικ�� ενημερότητα�      πο� �κδ�δ�ται από τον e- .Ε�ΚΑ
       � ασφαλιστικ� �νημ�ρότητα καλύπτ�ι τι� ασφαλιστικέ� �ποχρ�ώσ�ι� το�

   )        προσφέροντο� οικονομικού φορέα α ω� φ�σικό � νομικό πρόσωπο για το προσωπικό
    ,  )         το�� μ� σχέση �ξαρτημένη� �ργασ�α� � για έργα πο� �κτ�λ�� μόνο� το� � σ�

   )    -      κοινοπραξ�α καθώ� και γ για τα στ�λέχη μηχανικού� το� πο� στ�λ�χώνο�ν το πτ�χ�ο
         τη� �ργοληπτικ�� �πιχ��ρηση� και πο� έχο�ν �ποχρέωση ασφάλιση� στον eΕ�ΚΑ

(    – ).       τομέα� πρώην ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ Οι �γκατ�στημένοι στην Ελλάδα οικονομικο� φορ���
    (   �πο�άλλο�ν αποδ�ικτικό ασφαλιστικ�� �νημ�ρότητα� κύρια� και �πικο�ρικ��

)        .   ασφάλιση� για το προσωπικό το�� μ� σχέση �ξαρτημένη� �ργασ�α� Δ�ν αποτ�λούν
    ,   απόδ�ιξη �νημ�ρότητα� τη� προσφέρο�σα� �ταιρ�α� αποδ�ικτικά ασφαλιστικ��

           �νημ�ρότητα� των φ�σικών προσώπων πο� στ�λ�χώνο�ν το πτ�χ�ο τη� �ταιρ�α� ω�
.    (    ),   �τα�ροι Οι αλλοδαπο� προσφέροντ�� φ�σικά και νομικά πρόσωπα πο� δ�ν �πο�άλο�ν

  ,         τα άνω αποδ�ικτικά �πο�άλλο�ν �π�ύθ�νη δ�λωση π�ρ� το� ότι δ�ν απασχολούν
,         προσωπικό για το οπο�ο �πάρχ�ι �ποχρέωση ασφάλιση� σ� ημ�δαπού� ασφαλιστικού�

.     ,     οργανισμού� Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπ�ι να �πο�άλλο�ν σχ�τικό
      αποδ�ικτικό ασφαλιστικ�� �νημ�ρότητα� �κδιδόμ�νο από τον e . Ε�ΚΑ

3)  β υπεύθυνη δ�λωση         το� προσφέροντο� ότι δ�ν έχ�ι �κδοθ�� δικαστικ� � διοικητικ�
           απόφαση μ� τ�λ�σ�δικη και δ�σμ��τικ� ισχύ για την αθέτηση των �ποχρ�ώσ�ών το�

        . όσον αφορά στην κατα�ολ� φόρων � �ισφορών κοινωνικ�� ασφάλιση�

( )γ    για την  .4( )   22παράγραφοΑ β τουάρθρου 143:     πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από την
        -   ,αρμόδια δικαστικ� � διοικητικ� αρχ� το� οικ��ο� κράτο�� μέλο�� � χώρα�    πο� να έχ�ι

   (3)      �κδοθ�� έω� τρ�ι� μ�ν�� πριν από την �πο�ολ� το�144. 
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           :Για το�� οικονομικού� φορ��� πο� ��ναι �γκαταστημένοι � �κτ�λούν έργα στην Ελλάδα

1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικ�� Φερεγγυότητα� 145,    μ� το οπο�ο
     ,   ,  ���αιών�ται ότι δ�ν τ�λούν �πό πτώχ��ση πτωχ��τικό σ�μ�ι�ασμό αναγκαστικ�

,              διαχ��ριση δ�ν έχο�ν �παχθ�� σ� διαδικασ�α �ξ�γ�ανση� καθώ� και ότι το νομικό
        .    πρόσωπο δ�ν έχ�ι τ�θ�� �πό �κκαθάριση μ� δικαστικ� απόφαση Το �ν λόγω

         πιστοποιητικό �κδ�δ�ται από το αρμόδιο πρωτοδικ��ο τη� έδρα� το� οικονομικού
. φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό του Γ Ε�Η από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
          πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των

.εταίρων     ,     .    σύμφωνα μ� τι� κ��μ�ν�� διατάξ�ι� ω� κάθ� φορά ισχύο�ν Τα φ�σικά
        . πρόσωπα δ�ν �πο�άλλο�ν πιστοποιητικό π�ρ� μη θέση� σ� �κκαθάριση

3)γ     “  /  ”εκτύπωση τη� καρτέλα� �τοιχεία �ητρώου Επιχείρηση�   από την
      ,ηλεκτρονικ� πλατφόρμα τη� Ανεξάρτητη� Αρχ�� Δημοσίων Εσόδων  όπω�

   taxisnet,           α�τά �μφαν��ονται στο από την οπο�α να προκύπτ�ι η μη αναστολ� τη�
  .�πιχ�ιρηματικ�� δραστηριότητά� το��

      ,    �ροκ�ιμένο� για τα σωματ��α και το�� σ�ν�ταιρισμού� το Ενια�ο �ιστοποιητικό
         ,Δικαστικ�� ��ρ�γγ�ότητα� �κδ�δ�ται για τα σωματ��α από το αρμόδιο �ρωτοδικ��ο

          31.12.2019   και για το�� σ�ν�ταιρισμού� για το χρονικό διάστημα έω� τι� από το
        . . . .Ειρηνοδικ��ο και μ�τά την παραπάνω ημ�ρομην�α από το ΓΕΜ�

( )δ    -         . ( ), ( )  ( ) Αν το κράτο� μέλο� � χώρα δ�ν �κδ�δ�ι τα �πό των π�ρ α � και γ πιστοποιητικά
            1  2  4 ( )� όπο� τα πιστοποιητικά α�τά δ�ν καλύπτο�ν όλ�� τι� π�ριπτώσ�ι� �πό και και �

  22 ,          το� άρθρο� Α το έγγραφο � το πιστοποιητικό μπορ�� να αντικαθ�σταται από ένορκη
 ,   -         , ���α�ωση � στα κράτη μέλη � στι� χώρ�� όπο� δ�ν προ�λέπ�ται ένορκη ���α�ωση από
        �π�ύθ�νη δ�λωση το� �νδιαφ�ρομένο� �νώπιον αρμόδια� δικαστικ�� � διοικητικ��

,         αρχ�� σ�μ�ολαιογράφο� � αρμόδιο� �παγγ�λματικού � �μπορικού οργανισμού το�
            κράτο�� μέλο�� � τη� χώρα� καταγωγ�� � τη� χώρα� όπο� ��ναι �γκατ�στημένο� ο

 .οικονομικό� φορέα�

          Στην π�ρ�πτωση α�τ� οι αρμόδι�� δημόσι�� αρχέ� παρέχο�ν �π�σημη δ�λωση στην
            οπο�α αναφέρ�ται ότι δ�ν �κδ�δονται τα έγγραφα � τα πιστοποιητικά τη� παρούσα�

             παραγράφο� � ότι τα έγγραφα � τα πιστοποιητικά α�τά δ�ν καλύπτο�ν όλ�� τι�
      1  2  4 ( )   22    π�ριπτώσ�ι� πο� αναφέρονται στα �πό και και � το� άρθρο� Α τη� παρούσα�

        Οι �π�σημ�� δηλώσ�ι� καθ�στανται διαθέσιμ�� μέσω το� �πιγραμμικού αποθ�τηρ�ο�
 (e-Certis)πιστοποιητικών  146   81  . 4412/2016.το� άρθρο� το� ν

( )ε       Για τι� λοιπέ� π�ριπτώσ�ι� τη�  .4   22παραγράφου Α του άρθρου 147, �πο�άλλ�ται
          �π�ύθ�νη δ�λωση το� προσφέροντο� ότι δ�ν σ�ντρέχο�ν στο πρόσωπό το� οι
  ορι�όμ�νοι λόγοι αποκλ�ισμού148.

   Ειδικά για την     .4    22περίπτωση θ τη� παραγράφου Α του άρθρου 149,   για τι�
      . . .  �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� πο� ��ναι �γγ�γραμμέν�� στο ΜΕΕ� �πο�άλλονται
        ( , ,πιστοποιητικά χορηγούμ�να από τα αρμόδια �πιμ�λητ�ρια και φορ��� ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

),  ΕΕΤΕΜ     όπω� προ�λέπ�ται στη μ� .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)  αριθ Δ οικ Β� ,απόφαση
  ,  ,π�ρ� �νημ�ρότητα� πτ�χ�ο� όπω� ισχύ�ι        από τα οπο�α αποδ�ικνύ�ται ότι τα πρόσωπα

   . . .      ,   μ� ���α�ωση το� ΜΕΚ πο� στ�λ�χώνο�ν την �ργοληπτικ� �πιχ��ρηση δ�ν έχο�ν
   .διαπράξ�ι σο�αρό �παγγ�λματικό παράπτωμα

         65  . .  71/2019 Μ�τά τη λ�ξη ισχύο� των μ�τα�ατικών διατάξ�ων το� άρθρο� το� π δ και
       ,     την πλ�ρη έναρξη ισχύο� των διατάξ�ών το� τ�λ��τα�ο� για τι� �γγ�γραμμέν�� στο
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. . . . . .  ,        Μ�ΕΕΔΕ �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� η μη σ�νδρομ� το� ω� άνω λόγο� αποκλ�ισμού
   ,      π�ρ� σο�αρού �παγγ�λματικού παραπτώματο� αποδ�ικνύ�ται μ� την �πο�ολ� το�

           ,πιστοποιητικού το� Τμ�ματο� ΙΙ το� �ν λόγω μητρώο� πο� σ�νιστά �π�σημο κατάλογο
       47    . .σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα προ�λ�πόμ�να στο άρθρο το� ω� άνω π δ

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22 τη� παρ Α τουΆρθρου  

           .5 Για την απόδ�ιξη τη� μη σ�νδρομ�� το� λόγο� αποκλ�ισμού τη� παραγράφο� Α το�
 22  ,       :άρθρο� �πο�άλλονται �φόσον ο προσωρινό� ανάδοχο� ��ναι ανών�μη �ταιρ�α

  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίηση� μετοχών 150,    �φόσον ο προσωρινό�
           ανάδοχο� ��ναι ανών�μη �ταιρ�α � νομικό πρόσωπο στη μ�τοχικ� σύνθ�ση το� οπο�ο�

           σ�μμ�τέχ�ι ανών�μη �ταιρ��α � νομικό πρόσωπο τη� αλλοδαπ�� πο� αντιστοιχ�� σ�
  ανών�μη �ταιρ��α 151 (        22. .πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο Α

5   )τη� παρούσα� ανωτέρω :

i)           Για την απόδ�ιξη τη� �ξα�ρ�ση� από την �ποχρέωση ονομαστικοπο�ηση� των
    .  )    22. .5,  μ�τοχών το�� κατά την π�ρ α το� άρθρο� Α   βεβαίωση του αρμοδίου

Χρηματιστηρίου. 

ii)      . )   ,     Όσον αφορά την �ξα�ρ�ση τη� π�ρ � το� �διο� άρθρο� για την απόδ�ιξη το� �λέγχο�
 ,  δικαιωμάτων ψ�φο�  υπεύθυνη δ�λωση    ,   τη� �λ�γχόμ�νη� �ταιρ��α� και �άν α�τ�

    ,      ��ναι διαφορ�τικ� το� προσωρινού αναδόχο� πρόσθ�τη �π�ύθ�νη δ�λωση το�
,       ,   τ�λ��τα�ο� στι� οπο��� αναφέρονται οι �πιχ�ιρ�σ�ι� �π�νδύσ�ων οι �ταιρ����
 /     ,  διαχ��ριση� κ�φαλα�ων �ν�ργητικού � κ�φαλα�ων �πιχ�ιρηματικών σ�μμ�τοχών ανά

          π�ρ�πτωση και το σ�νολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψ�φο� πο� �λέγχο�ν στην
   .  �λ�γχόμ�νη από α�τέ� �ταιρ��α     Οι υπεύθυνε� αυτέ� δηλώσει� συνοδεύονται

           υποχρεωτικά από βεβαίωση � άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι
        ελέγχουσε� τα δικαιώματα ψ�φου εταιρείε� είναι εποπτευόμενε� κατά τα

    22. .5.οριζόμενα στην παράγραφο Α  152

. 

    :Οι ημεδαπέ� ανώνυμε� εταιρίε�

-   ,           �ιστοποιητικό ΓΕΜ� από το οπο�ο να προκύπτ�ι ότι οι μ�τοχέ� ��ναι ονομαστικέ�
      (30)       .πο� να έχ�ι �κδοθ�� έω� τριάντα �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν από την �πο�ολ� το� 153

-             Αναλ�τικ� κατάσταση μ� τα στοιχ��α των μ�τόχων τη� �ταιρ��α� και τον αριθμό των
   ( ),       μ�τοχών κάθ� μ�τόχο� μ�τοχολόγιο όπω� τα στοιχ��α α�τά ��ναι καταχωρημένα στο

   ,     (30)      �ι�λ�ο μ�τόχων τη� �ταιρ��α� το πολύ τριάντα �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν από την
   .ημέρα �πο�ολ�� τη� προσφορά�

Ειδικότ�ρα:

)        . . .α Οι επιχειρ�σει� που είναι εγγεγραμμένε� στο �Ε ΕΠ   και διαθέτουν
 ενημερότητα πτυχίου,        προσκομ��ο�ν μόνο την αναλ�τικ� κατάσταση μ� τα στοιχ��α

           ( ),των μ�τόχων τη� �ταιρ��α� και τον αριθμό των μ�τοχών κάθ� μ�τόχο� μ�τοχολόγιο
          ,  όπω� τα στοιχ��α α�τά ��ναι καταχωρημένα στο �ι�λ�ο μ�τόχων τη� �ταιρ��α� το πολύ

 (30)           τριάντα �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν από την ημέρα �πο�ολ�� τη� προσφορά� καθώ� η
            απα�τηση για την �πο�ολ� το� πιστοποιητικού από το οπο�ο να προκύπτ�ι ότι οι

  ,         23.9 μ�τοχέ� ��ναι ονομαστικέ� καλύπτ�ται σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο τη�
.παρούσα�

)     ,β Οι αλλοδαπέ� ανώνυμε� εταιρίε�      � αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
   αντιστοιχούν σε ανώνυμε� εταιρείε� ,      ,�φόσον κατά το δ�καιο τη� έδρα� το��  ,:

)Α    έχουν ονομαστικέ� μετοχέ�, :προσκομ��ο�ν
i)       ,     πιστοποιητικό αρμόδια� αρχ�� το� κράτο�� τη� έδρα� από το οπο�ο να

     ,προκύπτ�ι ότι οι μ�τοχέ� ��ναι ονομαστικέ�
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ii)   ,        ,αναλ�τικ� κατάσταση μ�τόχων μ� αριθμό των μ�τοχών το� κάθ� μ�τόχο�
           όπω� τα στοιχ��α α�τά ��ναι καταχωρημένα στο �ι�λ�ο μ�τόχων τη� �ταιρ��α� μ�

   30      ,ημ�ρομην�α το πολύ �ργάσιμ�� μέρ�� πριν την �πο�ολ� προσφορά�
iii)           κάθ� άλλο στοιχ��ο από το οπο�ο να προκύπτ�ι η ονομαστικοπο�ηση μέχρι

   ,     φ�σικού προσώπο� των μ�τοχών πο� έχ�ι σ�ντ�λ�στ��   30  ( )τι� τ�λ��τα��� τριάντα
  �ργάσιμ�� ημέρ��     . πριν την �πο�ολ�� τη� προσφορά�

)�      δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίηση� μ�τοχών  � δεν
    προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, :προσκομ��ο�ν

i) �         ��α�ωση π�ρ� μη �ποχρέωση� ονομαστικοπο�ηση� των μ�τοχών από αρμόδια
,     ,    αρχ� �φόσον �πάρχ�ι σχ�τικ� πρό�λ�ψη διαφορ�τικά προσκομ���ται �π�ύθ�νη

  ,δ�λωση το� διαγωνι�όμ�νο�
ii)         1%έγκ�ρη και �νημ�ρωμένη κατάσταση προσώπων πο� κατέχο�ν το�λάχιστον

    ,των μ�τοχών � δικαιωμάτων ψ�φο�
iii)     ,    �άν δ�ν τηρ��ται τέτοια κατάσταση προσκομ���ται σχ�τικ� κατάσταση

,        (1%)    προσώπων πο� κατέχο�ν το�λάχιστον ένα τοι� �κατό των μ�τοχών �
 ,       ,    δικαιωμάτων ψ�φο� σύμφωνα μ� την τ�λ��τα�α Γ�νικ� Σ�νέλ��ση αν τα πρόσωπα

    .    ,     α�τά ��ναι γνωστά στην �ταιρ��α Σ� αντ�θ�τη π�ρ�πτωση η �ταιρ��α αιτιολογ�� το��
        ,λόγο�� πο� δ�ν ��ναι γνωστά τα ω� άνω πρόσωπα       η δ� αναθέτο�σα αρχ� δ�ν διαθέτ�ι

       .   διακριτικ� ��χέρ�ια κατά την κρ�ση τη� αιτιολογ�α� α�τ�� Εναπόκ�ιται στην
          αναθέτο�σα αρχ� να αποδ��ξ�ι τη δ�νατότητα τη� �ταιρ��α� να �πο�άλλ�ι την

 ,        προαναφ�ρόμ�νη κατάσταση διαφορ�τικά η μη �πο�ολ� τη� σχ�τικ�� κατάσταση� δ�ν
      . �πιφέρ�ι έννομ�� σ�νέπ�ι�� σ� �άρο� τη� �ταιρ��α�

            Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπ�ι να ��ναι �πικ�ρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια
           αρχ� το� κράτο�� τη� έδρα� το� �ποψηφ�ο� και να σ�νοδ�ύονται από �π�σημη

  .μ�τάφραση στην �λληνικ�

      

      ,Ελλ��ψ�ι� στα δικαιολογητικά ονομαστικοπο�ηση� των μ�τοχών σ�μπληρώνονται
   9  .κατά το άρθρο τη� παρούσα�

,   ��ραιτέρω πριν    την υπογραφή τη� σύμβαση�     �πο�άλλ�ται η �π�ύθ�νη δ�λωση τη�
       20977/23-8-2007 ( ’ 1673)κοιν�� απόφαση� των Υπο�ργών Ανάπτ�ξη� και Επικρατ��α� Β

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπω� τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν »,      79�πογ�γραμμένη σύμφωνα μ� το άρθρο   . 4412/2016.Αν

( )ζ       22. .9.   ,  Για την π�ρ�πτωση το� άρθρο� Α τη� παρούσα� διακ�ρ�ξη� �π�ύθ�νη δ�λωση
          .το� προσφέροντο� ότι δ�ν έχ�ι �κδοθ�� σ� �άρο� το� απόφαση αποκλ�ισμού

23.4        Δικαιολογητικά απόδειξη� καταλληλότητα� για την άσκηση τη�
    22.επαγγελματικ�� δραστηριότητα� του άρθρου �

( )α          Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση τη� �παγγ�λματικ��
,        δραστηριότητα� οι προσφέροντ�� πο� ��ναι �γκατ�στημένοι στην Ελλάδα �πο�άλλο�ν

   . .  ���α�ωση �γγραφ�� στο ΜΕΕ�       ,μέχρι τη λ�ξη τη� μ�τα�ατικ�� π�ριόδο� ισχύο�
    65   . .  71/2019,        σύμφωνα μ� το άρθρο το� π δ και από την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το�

        τ�λ��τα�ο� ���α�ωση �γγραφ�� στο Τμ�μα Ι το� Μητρώο� Εργοληπτικών
   ( . . . . .)Επιχ�ιρ�σ�ων Δημοσ�ων Έργων Μ�ΕΕΔ Ε 154,      � ���α�ωση �γγραφ�� στα Μητρώα

 ,  ,��ριφ�ρ�ιακών Ενοτ�των ανά π�ρ�πτωση     4στην κατηγορ�α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η�   τάξη� και
   4          άνω καθώ� και η� τάξη� σ� κοινοπραξ�α για κατηγορ��� έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ πο�

     . 2, 3  4   19   . 1 ( )  σ�μμ�τέχο�ν �πό το�� όρο�� των παρ και το� άρθρο� και των παρ � και
3 ( )   76   . 4412/2016.( )  � το� άρθρο� το� ν �

( )β            Οι προσφέροντ�� πο� ��ναι �γκατ�στημένοι σ� λοιπά κράτη μέλη τη� Ε�ρωπαϊκ��
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        Ένωση� προσκομ��ο�ν τι� δηλώσ�ι� και πιστοποιητικά πο� π�ριγράφονται στο
 �αράρτημα XI     . 4412/2016.το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν

( )γ           Οι προσφέροντ�� πο� ��ναι �γκατ�στημένοι σ� κράτο� μέλο� το� Ε�ρωπαϊκού
  ( . . )           Οικονομικού Χώρο� ΕΟΧ � σ� τρ�τ�� χώρ�� πο� έχο�ν �πογράψ�ι και κ�ρώσ�ι τη

,            ΣΔΣ στο �αθμό πο� η �πό ανάθ�ση δημόσια σύμ�αση καλύπτ�ται από τα �αραρτ�ματα
1, 2, 4 , 5, 6  7          και και τι� γ�νικέ� σημ�ιώσ�ι� το� σχ�τικού μ� την Ένωση �ροσαρτ�ματο�
I    ,          τη� ω� άνω Σ�μφων�α� � σ� τρ�τ�� χώρ�� πο� δ�ν �μπ�πτο�ν στην προηγούμ�νη

           π�ρ�πτωση και έχο�ν σ�νάψ�ι διμ�ρ��� � πολ�μ�ρ��� σ�μφων��� μ� την Ένωση σ�
    ,   θέματα διαδικασιών ανάθ�ση� δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων προσκομ��ο�ν πιστοποιητικό

    .      αντ�στοιχο� �παγγ�λματικού � �μπορικού μητρώο� Στην π�ρ�πτωση πο� χώρα δ�ν
  ,          τηρ�� τέτοιο μητρώο το έγγραφο � το πιστοποιητικό μπορ�� να αντικαθ�σταται από

  ,    -         ένορκη ���α�ωση � στα κράτη μέλη � στι� χώρ�� όπο� δ�ν προ�λέπ�ται ένορκη
,         ���α�ωση από �π�ύθ�νη δ�λωση το� �νδιαφ�ρομένο� �νώπιον αρμόδια� δικαστικ�� �

 ,       διοικητικ�� αρχ�� σ�μ�ολαιογράφο� � αρμόδιο� �παγγ�λματικού � �μπορικού
          οργανισμού τη� χώρα� καταγωγ�� � τη� χώρα� όπο� ��ναι �γκατ�στημένο� ο
 ,           οικονομικό� φορέα� ότι δ�ν τηρ��ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκ�� τη δραστηριότητα

  21  .το� άρθρο� τη� παρούσα�

      ), )  )  ,   Τα ω� άνω δικαιολογητικά �πό α � και γ γ�νονται αποδ�κτά �φόσον έχο�ν �κδοθ��
  (30)       ,     έω� τριάντα �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν από την �πο�ολ� το�� �κτό� αν σύμφωνα μ� τι�

        �ιδικότ�ρ�� διατάξ�ι� έκδοση� α�τών προ�λέπ�ται σ�γκ�κριμένο� χρόνο� ισχύο� και
      ��ναι σ� ισχύ κατά την �πο�ολ� το��155

23.5       Δικαιολογητικά Οικονομικ�� και Χρηματοοικονομικ�� Επάρκεια� του
 22.άρθρου Γ

       � οικονομικ� και χρηματοοικονομικ� �πάρκ�ια των οικονομικών φορέων
:αποδ�ικνύ�ται

( )α        . .    . . . . .:για τι� �γγ�γραμμέν�� �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� στοΜΕΕ� � στοΜ�ΕΕΔ Ε

·       . . . ,      ��τ� από τη ���α�ωση �γγραφ�� στο ΜΕΕ� η οπο�α αποτ�λ�� τ�κμ�ριο των
  ,        ,πληροφοριών πο� π�ριέχ�ι μέχρι τη λ�ξη τη� μ�τα�ατικ�� π�ριόδο� ισχύο�

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα μ� το άρθρο το� π δ και από την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το�
,         τ�λ��τα�ο� ���α�ωση �γγραφ�� στο Τμ�μα ΙΙ το� Μητρώο� Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχ�ιρ�σ�ων Δημοσ�ωνΈργων Μ�ΕΕΔΕ
· ,        22.     ��τ� στην π�ρ�πτωση πο� οι απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Γ δ�ν καλύπτονται από

     ,         την ω� άνω ���α�ωση �γγραφ�� μ� την �πο�ολ� �νό� � π�ρισσότ�ρων από τα
 αποδ�ικτικά μέσα        πο� προ�λέπονται στο Μέρο� Ι το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ

(      )      .Αποδ�ικτικά μέσα για τα κριτ�ρια �πιλογ�� το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν
4412/2016. 

  ,           Σ� κάθ� π�ρ�πτωση η ���α�ωση �γγραφ�� μπορ�� να �πο�άλλ�ται για την απόδ�ιξη
       μόνο ορισμένων απαιτ�σ�ων οικονομικ�� και χρηματοοικονομικ�� �πάρκ�ια� το�

 22. ,          άρθρο� Γ �νώ για την απόδ�ιξη των λοιπών απαιτ�σ�ων μπορούν να
        προσκομ��ονται ένα � π�ρισσότ�ρα από τα αποδ�ικτικά μέσα   πο� προ�λέπονται στο

      .  4412/2016,       Μέρο� Ι το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� ν ανάλογα μ� την τιθέμ�νη στο άρθρο
22.  .Γαπα�τηση

,         Ειδικά για την απόδ�ιξη τη� απα�τηση� τη� μη �πέρ�αση� των  ανώτατων �πιτρ�πτών
    :ορ�ων αν�κτέλ�στο� �πολο�πο� �ργολα�ικών σ�μ�άσ�ων

·       , ,  ,μ� την �πο�ολ� �νημ�ρότητα� πτ�χ�ο� �ν ισχύ�ι σ�νοδ��όμ�νη� ανά π�ρ�πτωση
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       (     από π�νακα όλων των �πό �κτέλ�ση έργων ��τ� ω� μ�μονωμένο� ανάδοχο� ��τ�
    )      στο πλα�σιο κοινοπραξ�α� � �π�ργολα��α� και αναφορά για το αν�κτέλ�στο

      ,       �πόλοιπο ανά έργο και το σ�νολικό αν�κτέλ�στο για τα έργα πο� ��ναι �πό
       �ξέλιξη και δ�ν σ�μπ�ριλαμ�άνονται στην �νημ�ρότητα πτ�χ�ο� �

·        , μ� την �πο�ολ� �π�ύθ�νη� δ�λωση� το� προσωρινού αναδόχο� σ�νοδ��όμ�νη�
       (     από π�νακα όλων των �πό �κτέλ�ση έργων ��τ� ω� μ�μονωμένο� ανάδοχο� ��τ�
    )      στο πλα�σιο κοινοπραξ�α� � �π�ργολα��α� και αναφορά για το αν�κτέλ�στο

      ,    �πόλοιπο ανά έργο και το σ�νολικό αν�κτέλ�στο για τι� �ργοληπτικέ�
     ,    �πιχ�ιρ�σ�ι� πο� δ�ν διαθέτο�ν �νημ�ρότητα πτ�χ�ο� κατά τι� κ��μ�ν��

. διατάξ�ι�

   Ειδικά για το�� �γγ�γραμμένο��    ,στα Μητρώα ��ριφ�ρ�ιακών Ενοτ�των   οι
   22.         απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Γ αποδ�ικνύονται μ� την �πο�ολ� �νό� � π�ρισσότ�ρων από

          τα αποδ�ικτικά μέσα πο� προ�λέπονται στο Μέρο� Ι το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Αποδ�ικτικά μέσα για τα κριτ�ρια �πιλογ�� το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν

 

( )β          Οι αλλοδαπο� οικονομικο� φορ��� πο� ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� επίσημου�
καταλόγου        � � διαθέτο�ν πιστοποιητικό από οργανισμού� πιστοπο�ηση� πο�

     ,     σ�μμορφώνονται μ� τα ��ρωπαϊκά πρότ�πα πιστοπο�ηση� κατά την έννοια το�
 �αραρτ�ματο� VII     .  4412/2016,   το� �ροσαρτ�ματο� Α� το� ν μπορούν να προσκομ��ο�ν

          στι� αναθέτο�σ�� αρχέ� πιστοποιητικό �γγραφ�� �κδιδόμ�νο από την αρμόδια αρχ� �
        ,   το πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοπο�ηση� κατά τα

   83 . 4412/2016    9   ορι�όμ�να στο άρθρο ν και στην παράγραφο το� παρόντο� άρθρο� .

( )γ           Οι αλλοδαπο� οικονομικο� φορ��� πο� δ�ν ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� �π�σημο��
        καταλόγο�� � διαθέτο�ν πιστοποιητικό από οργανισμού� πιστοπο�ηση� κατά τα

,          ανωτέρω �πο�άλλο�ν ω� δικαιολογητικά ένα � π�ρισσότ�ρα από τα αποδ�ικτικά μέσα
         . 4412/2016. πο� προ�λέπονται στοΜέρο� Ι το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� ν

23.6        Δικαιολογητικά Τεχνικ�� και Επαγγελματικ�� Ικανότητα� του άρθρου
22.Δ

        :� τ�χνικ� και �παγγ�λματικ� ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδ�ικνύ�ται

( )α        . .    . . . . :για τι� �γγ�γραμμέν�� �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� στο Μ Ε Ε� � στο Μ�Ε Ε Δ Ε

·       . . . ,      ��τ� από τη ���α�ωση �γγραφ�� στο ΜΕΕ� η οπο�α αποτ�λ�� τ�κμ�ριο των
         ,πληροφοριών πο� π�ριέχ�ι μέχρι τη λ�ξη τη� μ�τα�ατικ�� π�ριόδο� ισχύο�

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα μ� το άρθρο το� π δ και από την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το�
,         τ�λ��τα�ο� ���α�ωση �γγραφ�� στο Τμ�μα ΙΙ το� Μητρώο� Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχ�ιρ�σ�ων Δημοσ�ωνΈργων Μ�ΕΕΔΕ
· ,��τ�         22.   στην π�ρ�πτωση πο� οι απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Δ δ�ν καλύπτονται

     ,      από την ω� άνω ���α�ωση �γγραφ�� μ� την �πο�ολ� �νό� � π�ρισσότ�ρων
   από τα αποδ�ικτικά μέσα      πο� προ�λέπονται στο Μέρο� ΙΙ το�

  (      )  �αραρτ�ματο� ΧΙΙ Αποδ�ικτικά μέσα για τα κριτ�ρια �πιλογ�� το�
   . 4412/2016,�ροσαρτ�ματο� Α το� ν        22.ανάλογα μ� την τιθέμ�νη στο άρθρο Δ

.απα�τηση

  ,           Σ� κάθ� π�ρ�πτωση η ���α�ωση �γγραφ�� μπορ�� να �πο�άλλ�ται για την απόδ�ιξη
        μόνο ορισμένων απαιτ�σ�ων τ�χνικ�� και �παγγ�λματικ�� ικανότητα� το� άρθρο�
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22. ,             Δ �νώ για την απόδ�ιξη των λοιπών απαιτ�σ�ων μπορούν να προσκομ��ονται ένα �
    π�ρισσότ�ρα από τα αποδ�ικτικά μέσα      πο� προ�λέπονται στο Μέρο� ΙΙ το�

   . 4412/2016.�αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� ν

   Ειδικά για το�� �γγ�γραμμένο��    ,στα Μητρώα ��ριφ�ρ�ιακών Ενοτ�των    οι
   22.         απαιτ�σ�ι� το� άρθρο� Δ αποδ�ικνύονται μ� την �πο�ολ� �νό� � π�ρισσότ�ρων από

          τα αποδ�ικτικά μέσα πο� προ�λέπονται στο Μέρο� ΙΙ το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Αποδ�ικτικά μέσα για τα κριτ�ρια �πιλογ�� το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν

 

( )β          Οι αλλοδαπο� οικονομικο� φορ��� πο� ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� επίσημου�
καταλόγου�       � διαθέτο�ν πιστοποιητικό από οργανισμού� πιστοπο�ηση� πο�

     ,     σ�μμορφώνονται μ� τα ��ρωπαϊκά πρότ�πα πιστοπο�ηση� κατά την έννοια το�
 �αραρτ�ματο� VII     .  4412/2016,   το� �ροσαρτ�ματο� Α� το� ν μπορούν να

       προσκομ��ο�ν στι� αναθέτο�σ�� αρχέ� πιστοποιητικό �γγραφ�� �κδιδόμ�νο από
           την αρμόδια αρχ� � το πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από τον αρμόδιο οργανισμό

,      83 .  4412/2016    9πιστοπο�ηση� κατά τα ορι�όμ�να στο άρθρο ν και στην παράγραφο
   .το� παρόντο� άρθρο�

( )γ           Οι αλλοδαπο� οικονομικο� φορ��� πο� δ�ν ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� �π�σημο��
        καταλόγο�� � διαθέτο�ν πιστοποιητικό από οργανισμού� πιστοπο�ηση� κατά τα

, ανωτέρω �πο�άλλο�ν         ω� δικαιολογητικά ένα � π�ρισσότ�ρα από τα αποδ�ικτικά μέσα
         . 4412/2016.πο� προ�λέπονται στοΜέρο� ΙΙ το� �αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� ν

       Οικονομικοί φορεί� που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτ�ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογ�� του άρθρου Γ και Δ τη� παρούσα� συμμετέχουν στην
  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεση� ανεξαρτ�τω� τη� εγγραφ�� και τη�

       κατάταξ�� του� σε συγκεκριμένε� τάξει� των οικείων μητρώων .156

23.7         Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλιση� ποιότητα� και πρότυπα
    22.περιβαλλοντικ�� διαχείριση� του άρθρου Ε157

................................................................................................................................................

         � αναθέτο�σα αρχ� αναγνωρ���ι ισοδύναμα πιστοποιητικά πο� έχο�ν �κδοθ�� από
     ,  φορ��� διαπιστ��μένο�� από ισοδύναμο�� Οργανισμού� διαπ�στ��ση� �δρ�ύοντ�� και

   - . ,       σ� άλλα κράτη μέλη Επ�ση� κάν�ι δ�κτά άλλα αποδ�ικτικά στοιχ��α για ισοδύναμα
  ,       μέτρα διασφάλιση� ποιότητα� �φόσον ο �νδιαφ�ρόμ�νο� οικονομικό� φορέα� δ�ν ��χ�

          τη δ�νατότητα να αποκτ�σ�ι τα �ν λόγω πιστοποιητικά �ντό� των σχ�τικών
         ,    προθ�σμιών για λόγο�� για το�� οπο�ο�� δ�ν ��θύν�ται ο �διο� �πό την προϋπόθ�ση ότι

         ο οικονομικό� φορέα� αποδ�ικνύ�ι ότι τα προτ�ινόμ�να μέτρα διασφάλιση� ποιότητα�
      .� π�ρι�αλλοντικ�� διαχ��ριση� πληρούν τα απαιτούμ�να πρότ�πα

23.8         :�χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίηση� του προσωρινού αναδόχου

   ,   ,   Σ� π�ρ�πτωση νομικού προσώπο� �πο�άλλονται ηλ�κτρονικά μέσω τη�
 « »,   :  “   -λ�ιτο�ργικότητα� Επικοινων�α μ� θέμα Δικαιολογητικά �ροσωρινού Αναδόχο�

’’,          Κατακύρωση τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οπο�α προκύπτ�ι η �ξο�σ�α
   �πογραφ�� το� νομ�μο� �κπροσώπο� και        τα οπο�α πρέπ�ι να έχο�ν �κδοθ�� έω� τριάντα

(30)        �ργάσιμ�� ημέρ�� πριν από την �πο�ολ� το��158,      �κτό� αν σύμφωνα μ� τι�
       �ιδικότ�ρ�� διατάξ�ι� α�τών φέρο�ν σ�γκ�κριμένο χρόνο ισχύο�

:Ειδικότ�ρα
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.Α       :Για του� ημεδαπού� οικονομικού�φορεί� υποβάλλονται

1)        στι� π�ριπτώσ�ι� πο� ο οικονομικό� φορέα� ��ναι  νομικό πρόσωπο  και �γγράφ�ται
          �ποχρ�ωτικά � προαιρ�τικά στο ΓΕΜ� και δηλών�ι την �κπροσώπηση και τι�

   :μ�τα�ολέ� τη� στο ΓΕΜ� 159

)    α για την    απόδειξη τη� νόμιμη� εκπροσώπηση�,   υποβάλλει σχετικό
  ,       πιστοποιητικό ισχύουσα� εκπροσώπηση� το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί

  (30)       έω�τριάντα εργάσιμε� ημέρε�πριν από την υποβολ� του 160.  

)            ,� Για την απόδ�ιξη τη� νόμιμη� σύσταση� και των μ�τα�ολών το� νομικού προσώπο�
  Γενικό Πιστοποιητικό�εταβολών  ,       το� ΓΕΜ� το οπο�ο πρέπ�ι να έχ�ι �κδοθ�� έω�

 (3)      .τρ�ι� μ�ν�� πριν από την �πο�ολ� το�

2)    ,   ,    Στι� λοιπέ� π�ριπτώσ�ι� τα κατά π�ρ�πτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση�
   (  ,  , και νόμιμη� �κπροσώπηση� όπω� καταστατικά πιστοποιητικά μ�τα�ολών αντ�στοιχα

,      , .,    �ΕΚ αποφάσ�ι� σ�γκρότηση� οργάνων διο�κηση� σ� σώμα κλπ ανάλογα μ� τη νομικ�
   ),       μορφ� το� οικονομικού φορέα σ�νοδ��όμ�να από �π�ύθ�νη δ�λωση το� νόμιμο�

        .�κπροσώπο� ότι �ξακολο�θούν να ισχύο�ν κατά την �πο�ολ� το��

          Σ� π�ρ�πτωση πο� για τη δι�νέργ�ια τη� παρούσα� διαδικασ�α� ανάθ�ση� έχο�ν
         χορηγηθ�� �ξο�σ��� σ� πρόσωπο πλέον α�τών πο� αναφέρονται στα παραπάνω

,    -     έγγραφα προσκομ���ται �πιπλέον απόφαση πρακτικό το� αρμοδ�ο� καταστατικού
         . οργάνο� διο�κηση� το� νομικού προσώπο� χορηγ�θηκαν οι σχ�τικέ� �ξο�σ���

.�   Οι   αλλοδαποί οικονομικοί φορεί�   ,   προσκομ��ο�ν τα προ�λ�πόμ�να κατά τη
   ,   ,    νομοθ�σ�α τη� χώρα� �γκατάσταση� αποδ�ικτικά έγγραφα και �φόσον δ�ν

,       ,    προ�λέπονται �π�ύθ�νη δ�λωση το� νόμιμο� �κπροσώπο� από την οπο�α
       ,   αποδ�ικνύονται τα ανωτέρω ω� προ� τη νόμιμη σύσταση μ�τα�ολέ� και �κπροσώπηση

  .το� οικονομικού φορέα
      ,     Οι ω� άνω �π�ύθ�ν�� δηλώσ�ι� γ�νονται αποδ�κτέ� �φόσον έχο�ν σ�νταχθ�� μ�τά την

       .κοινοπο�ηση τη� πρόσκληση� για την �πο�ολ� των δικαιολογητικών
            Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπ�ι να προκύπτο�ν η νόμιμη σύσταση το� οικονομικού

,       ,  /  /  φορέα όλ�� οι σχ�τικέ� τροποποι�σ�ι� των καταστατικών το τα πρόσωπο α πο�
/          δ�σμ�ύ�ι ο�ν νόμιμα την �ταιρ�α κατά την ημ�ρομην�α δι�νέργ�ια� το� διαγωνισμού

(  ,    .),   ,    νόμιμο� �κπρόσωπο� δικα�ωμα �πογραφ�� κλπ τ�χόν τρ�τοι στο�� οπο�ο�� έχ�ι
  ,      /  /    χορηγηθ�� �ξο�σ�α �κπροσώπηση� καθώ� και η θητ��α το� των � και των μ�λών το�

 /  .οργάνο� διο�κηση� νόμιμο� �κπροσώπο�

.Γ         ,   Οι �νώσ�ι� οικονομικών φορέων πο� �πο�άλλο�ν κοιν� προσφορά �πο�άλλο�ν τα
,    ,      παραπάνω κατά π�ρ�πτωση δικαιολογητικά για κάθ� οικονομικό φορέα πο�
  ,        19 . 2σ�μμ�τέχ�ι στην ένωση σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα προ�λ�πόμ�να στο άρθρο παρ

 . 4412/2016.το� ν

.Δ         /   ,  Σ� π�ρ�πτωση πο� ο προσφέρων ��ναι φ�σικό πρόσωπο ατομικ� �πιχ��ρηση τα
,         ,φ�σικά �φόσον έχ�ι χορηγ�σ�ι �ξο�σ��� �κπροσώπηση� σ� τρ�τα πρόσωπα

    .προσκομ���ται �ξο�σιοδότηση το� οικονομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )α          Οι οικονομικο� φορ��� πο� ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� �π�σημο�� καταλόγο�� �
        διαθέτο�ν πιστοπο�ηση από οργανισμού� πιστοπο�ηση� πο� σ�μμορφώνονται μ� τα

  ,       ��ρωπαϊκά πρότ�πα πιστοπο�ηση� κατά την έννοια το� �αραρτ�ματο� VII το�
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 '   .  4412/2016,       �ροσαρτ�ματο� Α το� ν μπορούν να �πο�άλλο�ν στι� αναθέτο�σ��
         αρχέ� πιστοποιητικό �γγραφ�� �κδιδόμ�νο από την αρμόδια αρχ� � το

       .πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοπο�ηση�
          Στα πιστοποιητικά α�τά αναφέρονται τα δικαιολογητικά �άσ�ι των οπο�ων έγιν� η

           �γγραφ� των �ν λόγω οικονομικών φορέων στον �π�σημο κατάλογο � η πιστοπο�ηση
      .και η κατάταξη στον �ν λόγω κατάλογο

        � πιστοποιούμ�νη �γγραφ� στο�� �π�σημο�� καταλόγο�� από το�� αρμόδιο��
   ,       ,οργανισμού� � το πιστοποιητικό πο� �κδ�δ�ται από τον οργανισμό πιστοπο�ηση�

        ,σ�νιστά τ�κμ�ριο καταλληλότητα� όσον αφορά τι� απαιτ�σ�ι� ποιοτικ�� �πιλογ��
        .τι� οπο��� καλύπτ�ι ο �π�σημο� κατάλογο� � το πιστοποιητικό
        Οι οικονομικο� φορ��� πο� ��ναι �γγ�γραμμένοι σ� �π�σημο�� καταλόγο��

       απαλλάσσονται από την �ποχρέωση �πο�ολ�� των δικαιολογητικών πο�
    .αναφέρονται στο πιστοποιητικό �γγραφ�� το��

( )β         . . .  Οι οικονομικο� φορ��� πο� ��ναι �γγ�γραμμένοι στο Μ Ε Ε�   3στι� τάξ�ι� η έω�
 7 , και η       ,     65 μέχρι τη λ�ξη τη� μ�τα�ατικ�� π�ριόδο� ισχύο� σύμφωνα μ� το άρθρο το�

. .  71/2019,   «  »π δ �πο�άλλοντα� Ενημ�ρότητα �τ�χ�ο�     �ν ισχύ απαλλάσσονται από
     την �ποχρέωση �πο�ολ�� των δικαιολογητικών 161:

-      23.3.( )     απόσπασμα ποινικού μητρώο� το� άρθρο� α τη� παρούσα� για τον �ρό�δρο
    .       .και Δι��θύνοντα Σύμ�ο�λο �ργοληπτικ�� �πιχ��ρηση� Για τα λοιπά μέλη το� Δ Σ
 ,         ,τη� �ταιρ��α� θα πρέπ�ι να �πο�ληθ�� α�τοτ�λώ� απόσπασμα ποινικού μητρώο�

         . καθόσον τα πρόσωπα α�τά δ�ν καλύπτονται από την Ενημ�ρότητα �τ�χ�ο�
-       23.3.( )  .φορολογικ� και ασφαλιστικ� �νημ�ρότητα το� άρθρο� � τη� παρούσα� 162

-             23.3.( )τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο �ρωτοδικ��ο και το ΓΕΜ� το� άρθρο� γ
         (  τη� παρούσα� �πό την προϋπόθ�ση όμω� ότι καλύπτονται πλ�ρω� όλ�� οι

 )    .προ�λ�πόμ�ν�� π�ριπτώσ�ι� από την Ενημ�ρότητα �τ�χ�ο�
-           το πιστοποιητικό από το αρμόδιο �πιμ�λητ�ριο όσον αφορά το λόγο αποκλ�ισμού

  22. .4. ( ).το� άρθρο� Α θ 163

-           το πιστοποιητικό τη� αρμόδια� αρχ�� για την ονομαστικοπο�ηση των μ�τοχών το�
 23.3. ( ).άρθρο� στ

-         .τα αποδ�ικτικά έγγραφα νομιμοπο�ηση� τη� �ργοληπτικ�� �πιχ��ρηση�

         ,Σ� π�ρ�πτωση πο� κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχ�ι λ�ξ�ι
     .    προσκομ���ται το σχ�τικό δικαιολογητικό �ν ισχύ Εφόσον στην Ενημ�ρότητα

           �τ�χ�ο� δ�ν αναφέρ�ται ρητά ότι τα στ�λέχη το� πτ�χ�ο� το� προσφέροντα ��ναι

   ασφαλιστικώ� �ν�μ�ρα στον e  (   - )Ε�ΚΑ τομέα� πρώην ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ ,  ο προσφέρων
    ,    προσκομ���ι �πιπλέον τη� �νημ�ρότητα� πτ�χ�ο� ασφαλιστικ� �νημ�ρότητα για τα

 .στ�λέχη α�τά

      . /  71/2019    Από την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το� π δ το� το πιστοποιητικό �γγραφ�� στο
       Τμ�μα ΙΙ το� Μητρώο� Εργοληπτικών Επιχ�ιρ�σ�ων Δημοσ�ων Έργων

( . . . . .),        Μ� Ε Ε Δ Ε αποτ�λ�� �π�σημο κατάλογο και απαλλάσσ�ι τι� �γγ�γραμμέν��
        �ργοληπτικέ� �πιχ�ιρ�σ�ι� από την προσκόμιση των αποδ�ικτικών μέσων πο�
   47 .προ�λέπονται στα άρθρα �πόμ�να

23.10         Δικαιολογητικά για την απόδειξη τη� στ�ριξη� σε ικανότητε� άλλων
 (  )   22.φορέων δάνεια� εμπειρία� τουάρθρου �Τ

 

         Στην π�ρ�πτωση πο� οικονομικό� φορέα� �πιθ�μ�� να στηριχθ�� στι� ικανότητ��
 ,            ,άλλων φορέων η απόδ�ιξη ότι θα έχ�ι στη διάθ�σ� το� το�� αναγκα�ο�� πόρο��
            γ�ν�ται μ� την �πο�ολ� σχ�τικού σ�μφωνητικού των φορέων α�τών για τον σκοπό

.α�τό
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,   (      Ειδικότ�ρα προσκομ���ται έγγραφο σ�μφωνητικό � σ� π�ρ�πτωση νομικού προσώπο�
          απόφαση το� αρμοδ�ο� οργάνο� διο�κηση� α�τού � σ� π�ρ�πτωση φ�σικού προσώπο�
 ),     ,    �π�ύθ�νη δ�λωση δ�νάμ�ι το� οπο�ο� αμφότ�ροι διαγωνι�όμ�νο� οικονομικό�

   ,         φορέα� και τρ�το� φορέα� �γκρ�νο�ν τη μ�ταξύ το�� σ�ν�ργασ�α για την κατά
       /   /π�ρ�πτωση παροχ� προ� τον διαγωνι�όμ�νο τη� χρηματοοικονομικ�� � και τ�χνικ�� �

    ,        και �παγγ�λματικ�� ικανότητα� το� φορέα ώστ� α�τ� να ��ναι στη διάθ�ση το�
      .       διαγωνι�όμ�νο� για την �κτέλ�ση τη� Σύμ�αση� � σχ�τικ� αναφορά θα πρέπ�ι να

     ’      ��ναι λ�πτομ�ρ�� και να αναφέρ�ι κατ �λάχιστον το�� σ�γκ�κριμένο�� πόρο�� πο� θα
             ��ναι διαθέσιμοι για την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� και τον τρόπο δια το� οπο�ο� θα

      .     χρησιμοποιηθούν α�το� για την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� Ο τρ�το� θα δ�σμ�ύ�ται ρητά
           ότι θα διαθέσ�ι στον διαγωνι�όμ�νο το�� σ�γκ�κριμένο�� πόρο�� κατά τη διάρκ�ια τη�

             σύμ�αση� και ο διαγωνι�όμ�νο� ότι θα κάν�ι χρ�ση α�τών σ� π�ρ�πτωση πο� το�
  .        ,ανατ�θ�� η σύμ�αση Σ� π�ρ�πτωση πο� ο τρ�το� διαθέτ�ι χρηματοοικονομικ� �πάρκ�ια

            θα δηλών�ι �π�ση� ότι καθ�σταται από κοινού μ� τον διαγωνι�όμ�νο �π�ύθ�νο� για την
  .          �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� Σ� π�ρ�πτωση πο� ο τρ�το� διαθέτ�ι στοιχ��α τ�χνικ�� �

         �παγγ�λματικ�� καταλληλότητα� πο� σχ�τ��ονται μ� το�� τ�τλο�� σπο�δών και τα
      ’     �παγγ�λματικά προσόντα πο� ορ��ονται στην π�ρ�πτωση στ το� Μέρο�� ΙΙ το�
      .  4412/2016     �αραρτ�ματο� ΧΙΙ το� �ροσαρτ�ματο� Α το� ν � μ� την σχ�τικ�
 ,          �παγγ�λματικ� �μπ�ιρ�α θα δ�σμ�ύ�ται ότι θα �κτ�λέσ�ι τι� �ργασ��� � �πηρ�σ��� για

     ,     τι� οπο��� απαιτούνται οι σ�γκ�κριμέν�� ικανότητ�� δηλώνοντα� το τμ�μα τη�
   .σύμ�αση� πο� θα �κτ�λέσ�ι

23. 11    :Επισημα�ν�ται ότι γ�νονται αποδ�κτέ�
•        ,  οι ένορκ�� ���αιώσ�ι� πο� αναφέρονται στην παρούσα Διακ�ρ�ξη �φόσον

    (3)      , έχο�νσ�νταχθ�� έω� τρ�ι� μ�ν�� πριν από την �πο�ολ� το��
•   ,        οι �π�ύθ�ν�� δηλώσ�ι� �φόσον έχο�ν σ�νταχθ�� μ�τά την κοινοπο�ηση τη�

     πρόσκληση� για την �πο�ολ� των δικαιολογητικών164    Σημ�ιών�ται ότι δ�ν απαιτ��ται
     .θ�ώρηση το� γνησ�ο� τη� �πογραφ�� το��

 24 :    Άρθρο ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφορά�

24.1       � προσφορά των διαγωνι�ομένων π�ριλαμ�άν�ι το�� ακόλο�θο��
 :ηλ�κτρονικού� �ποφακέλο��

( )      «  »α �ποφάκ�λο μ� την ένδ�ιξη Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ��
 ( )      «  »� �ποφάκ�λο μ� την ένδ�ιξη Οικονομικ� �ροσφορά

   :σύμφωνα μ� τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ηλ�κτρονικό� �ποφάκ�λο� Δικαιολογητικά Σ�μμ�τοχ�� πρέπ�ι �π� ποιν�
,    αποκλ�ισμού να π�ριέχ�ι τα ακόλο�θα   ( )  ( ) :�πό α και � στοιχ��α :

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο �ύμβαση� ΕΕΕ�

       ,    Επ�ση� δύναται να π�ριλαμ�άν�ι και σ�νοδ��τικ� �π�ύθ�νη δ�λωση μ� την οπο�α ο
         οικονομικό� φορέα� μπορ�� να δι��κριν���ι τι� δηλώσ�ι� και πληροφορ��� πο�

  .     ,   παρέχ�ι στο ΕΕΕΣ � σ�νοδ��τικ� �π�ύθ�νη δ�λωση �πογράφ�ται σύμφωνα μ� όσα
   79προ�λέπονται στο άρθρο Α   . 4412/2016.το� �διο� ν

)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχ�� του άρθρου τη� παρούσα�

………………………………………….. 165
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24.3    «  »    Ο ηλ�κτρονικό� �ποφάκ�λο� Οικονομικ� �ροσφορά π�ριέχ�ι το αρχ��ο pdf, το
    ,     οπο�ο παράγ�ται από το �ποσύστημα αφού σ�μπληρωθούν καταλλ�λω� οι σχ�τικέ�

φόρμ��  και �πογράφ�ται ,      ,  το�λάχιστον μ� προηγμένη ηλ�κτρονικ� �πογραφ� η
    ( ) .οπο�α �ποστηρ���ται από αναγνωρισμένο �γκ�κριμένο πιστοποιητικό

24.4         /   Στην π�ρ�πτωση πο� μ� την προσφορά �πο�άλλονται δημόσια � και ιδιωτικά
,   ,       έγγραφα α�τά γ�νονται αποδ�κτά σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο

4.2   .� τη� παρούσα�

24.5     ,  , Επισημαίνεται ότι οικονομικό� φορέα� παράγει κατά περίπτωση από
  -     το Υποσύστημα Ε�ΗΔΗ� Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)    ,   εκτυπώσει� των Δικαιολογητικών �υμμετοχ�� Τεχνικ�� Προσφορά�
       Portable Document Formatκαι τη� Οικονομικ�� Προσφορά� σε μορφ� αρχείου

(PDF),       ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα
,τουλάχιστον      ,   με προηγμένη ηλεκτρονικ� υπογραφ� η οποία

   ( )   υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό και
    ( )  επισυνάπτονται στου� αντίστοιχου� ηλεκτρονικού� υπο φακέλου� τη�

.προσφορά�
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25:  Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο προσφέρων οικονομικό� φορέα� αναφέρ�ι στην προσφορά το� το τμ�μα τη�
         ,  σύμ�αση� πο� προτ�θ�ται να αναθέσ�ι �πό μορφ� �π�ργολα��α� σ� τρ�το�� καθώ� και

   .      το�� �π�ργολά�ο�� πο� προτ��ν�ι Αν ο ανάδοχο� πρότ�ιν� σ�γκ�κριμένο��
      , ,   �π�ργολά�ο�� κατά την �πο�ολ� τη� προσφορά� το� �ποχρ�ούται κατά την �πογραφ�

  ,     .   τη� σύμ�αση� �κτέλ�ση� να προσκομ�σ�ι την �π�ργολα�ικ� σύμ�αση � Δι��θύνο�σα
       ’   ,   Υπηρ�σ�α μπορ�� να χορηγ�σ�ι προθ�σμ�α στον ανάδοχο κατ α�τησ� το� για την

         προσκόμιση τη� �π�ργολα�ικ�� σύμ�αση� μ� τον αρχικώ� προταθέντα �π�ργολά�ο �
,     ,       ,  ,άλλον πο� διαθέτ�ι τα αναγκα�α κατά την κρ�ση τη� �πηρ�σ�α� α�τ�� προσόντα

   .�φόσον σ�ντρέχ�ι σο�αρό� λόγο�  166 

25.2      .  2    18    4412/2016  � τ�ρηση των �ποχρ�ώσ�ων τη� παρ το� άρθρο� το� ν από
       .�π�ργολά�ο�� δ�ν α�ρ�ι την ��θύνη το� κ�ρ�ο� αναδόχο�

25.3 .................................................................... 167

25.4    :�αναθέτο�σα αρχ�

)α           �λέγχ�ι την �παγγ�λματικ� καταλληλότητα το� �π�ργολά�ο� να �κτ�λέσ�ι το προ�
 ,       22.  (  75  .  1  .  ’   2  .ανάθ�ση τμ�μα κατά την έννοια το� άρθρο� Β άρθρο παρ π�ρ α και ν

4412/2016)     ,   ,    και �παληθ�ύ�ι τη μη σ�νδρομ� στο πρόσωπό το� των λόγω αποκλ�ισμού
  22. .1, 22. .2  22. .9 (  73 . 1  2  74 . 4412.2016),  το� άρθρο� Α Α και Α άρθρα παρ και και ν σύμφωνα μ�

       23   (  79  81τα κατά π�ρ�πτωση �ιδικώ� προ�λ�πόμ�να στο άρθρο τη� παρούσα� άρθρα έω�
. 4412/2016).ν  168

)β          απαιτ�� �ποχρ�ωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστ�σ�ι έναν
,           �π�ργολά�ο όταν κατόπιν το� �λέγχο� και τη� �παλ�θ��ση� τη� ω� άνω π�ρ�πτωση�

( ),          α διαπιστών�ται ότι δ�ν πληρούνται οι όροι �παγγ�λματικ�� καταλληλλότητα� το�
         .�π�ργολά�ο� � όταν σ�ντρέχο�ν οι ω� άνω λόγοι αποκλ�ισμού το�

  25  :   -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο ΕπίλυσηΔιαφορών

           Κάθ� διαφορά μ�ταξύ των σ�μ�αλλόμ�νων μ�ρών πο� προκύπτ�ι � σχ�τ���ται μ� την
 /     /    /     �ρμην��α και � το κύρο� και � την �φαρμογ� και � την �κτέλ�ση τη� σ�μ�άση�
           ,�πιλύ�ται μ� την άσκηση προσφ�γ�� � αγωγ�� στο διοικητικό �φ�τ��ο τη� π�ριφέρ�ια�

            175  .στην οπο�α έχ�ι �πογράφ�ι η σύμ�αση σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο ν
4412/2016. 

[ ( )  ,     Η΄ Εναλλακτικά Ρ�τραδιαιτησία� κατόπιν σύμφωνη� γνώμη�του οικείου
 Τεχνικού �υμβουλίου 169

          Τα σ�μ�αλλόμ�να μέρη σ�μφωνούν και σ�ναποδέχονται ότι όλ�� οι διαφορέ� πο�
       /    /    /προκύπτο�ν � σχ�τ��ονται μ� την �ρμην��α και � το κύρο� και � την �φαρμογ� και �

     ,      /την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� �πιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστ�ριο όργανο
            το οπο�ο διορ���ται και δι�ξάγ�ι τη διαιτησ�α σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι� πο� �κάστοτ�

     .  (      ισχύο�ν για τι� διαιτησ��� το� Δημοσ�ο� Κατά παρέκκλιση από τι� διατάξ�ι� πο�
     ,        ισχύο�ν για τι� διαιτησ��� το� Δημοσ�ο� η αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να καθορ�σ�ι στο

 ,  ,        σημ��ο α�τό κατά π�ρ�πτωση το π�ρι�χόμ�νο τη� διαιτητικ�� ρ�τρα� σύμφωνα μ� τον
  ,    ,      �πιλ�γέντα φορέα διαιτησ�α� π�ριέχον μ�ταξύ άλλων το�� κανόν�� πο� διέπο�ν τον

  ,     ,    ορισμό των διαιτητών το�� �φαρμοστέο�� κανόν�� διαιτησ�α� την έδρα το�
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  (  ),     (   διαιτητικού δικαστηρ�ο� � οργάνο� τι� αμοι�έ� των διαιτητών �φόσον δ�ν ορ��ονται
    ),        από το�� �φαρμοστέο�� κανόν�� διαιτησ�α� τη γλώσσα στην οπο�α θα δι�ξαχθ�� η

     ).διαιτησ�α και κάθ� άλλο σχ�τικό θέμα
 

      «    � δι�ξαγωγ� τη� διαιτησ�α� �πόκ�ιται στον Κανονισμό Διαφάν�ια� στι� δ�νάμ�ι
  - » (Σ�νθ�κη� Διαιτησ��� Επ�νδ�τών Κρατών Rules on Transparency in Treaty based Investor-

State Arbitration)          τη� Επιτροπ�� των �νωμένων Εθνών για το Δι�θνέ� Εμπορικό Δ�καιο
(UNCITRAL),         οι διατάξ�ι� το� οπο�ο� κατισχύο�ν των �φαρμοστέων κανόνων διαιτησ�α�

     . 3   175 . 4412/2016,πο� καθορ��ονται σύμφωνα μ� την παρ το� άρθρο� ν  

    /    Τη� προσφ�γ�� στο διαιτητικό δικαστ�ριο όργανο προηγ��ται στάδιο σ�μ�ι�αστικ��
 .        �π�λ�ση� διαφορών Για τη σ�μ�ι�αστικ� �π�λ�ση τη� διαφορά� σ�γκροτ��ται

   ( ).        Σ�μ�ούλιο Επ�λ�ση� Διαφορών ΣΕΔ � αμοι�� κάθ� μέλο�� το� ΣΕΔ καθορ���ται
    18 .  4640/2019 ( ’  190),    .   σύμφωνα μ� το άρθρο ν Α π�ρ� αμοι��� διαμ�σολα�ητ� Κατά τα

   . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.λοιπά �φαρμό�ονται οι παρ και το� άρθρο� ν και ο ν

 26 :    Άρθρο Διάφορε� ρυθμίσει�

26.1      ,    � έγκριση κατασκ���� το� δημοπρατούμ�νο� έργο� αποφασ�στηκ� μ� την
.αριθμ  876/22-6-2022       απόφαση Οικονομικ�� Επιτροπ�� τη� ��ριφέρ�ια�

  (  23   22  : 5 7 - 51.Στ�ρ�ά� Ελλάδα� �ρακτικό ο Θέμα ο ΑΔΑ ΩΧ Σ Λ� Θ

26.2             Ο Κύριο� το� Έργο� μπορ�� να �γκαταστ�σ�ι για το έργο α�τό Τ�χνικό
.     ,       Σύμ�ο�λο Ο Ανάδοχο� το� έργο� έχ�ι την �ποχρέωση να δι��κολύν�ι τι�

   ,       δραστηριότητ�� το� Τ�χνικού Σ�μ�ούλο� πο� πηγά�ο�ν από τη σ�μ�ατικ� σχέση
   .τη� Υπηρ�σ�α� μ� α�τόν

26.3  ,       ,  Οι προσφέροντ�� μ� την �πο�ολ� τη� προσφορά� το�� αποδέχονται
      αν�πιφύλακτα το�� όρο�� τη� παρούσα� Διακ�ρ�ξη�

26.  4          � Αναθέτο�σα Αρχ� �νημ�ρών�ι το φ�σικό πρόσωπο πο� �πογράφ�ι την
       ,      προσφορά ω� προσφέρων � ω� νόμιμο� �κπρόσωπο� προσφέροντο� ότι η �δια � και

,  ’      ,    τρ�τοι κατ �ντολ� και για λογαριασμό τη� θα �π�ξ�ργά�ονται προσωπικά
          δ�δομένα πο� π�ριέχονται στο�� φακέλο�� τη� προσφορά� και τα αποδ�ικτικά μέσα

    ,      ,   τα οπο�α �πο�άλλονται σ� α�τ�ν στο πλα�σιο το� παρόντο� Διαγωνισμού για το
        σκοπό τη� αξιολόγηση� των προσφορών και τη� �νημέρωση� έτ�ρων

  ,         σ�μμ�τ�χόντων σ� α�τόν λαμ�άνοντα� κάθ� �ύλογο μέτρο για τη διασφάλιση το�
         απόρρητο� και τη� ασφάλ�ια� τη� �π�ξ�ργασ�α� των δ�δομένων και τη�
      ,     προστασ�α� το�� από κάθ� μορφ�� αθέμιτη �π�ξ�ργασ�α σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι�

      .τη� κ��μ�νη� νομοθ�σ�α� π�ρ� προστασ�α� προσωπικών δ�δομένων

26. 5 ,         , Αν μ�τά από την τ�χόν οριστικοπο�ηση τη� έκπτωση� το� αναδόχο� σύμφωνα
      160  .  4412/2016,     μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο το� ν η �ροϊσταμένη Αρχ�

    ,      αποφασ�σ�ι την ολοκλ�ρωση το� έργο� προσκαλ�� τον �πόμ�νο κατά σ�ιρά
            μ�ιοδότη το� παρόντο� διαγωνισμού και το� προτ��ν�ι να αναλά��ι α�τό� το έργο

   ,       ολοκλ�ρωση� τη� έκπτωτη� �ργολα��α� μ� το�� �διο�� όρο�� και προϋποθέσ�ι� και
      .    �άσ�ι τη� προσφορά� πο� �πέ�αλ� στον διαγωνισμό � σύμ�αση �κτέλ�ση�

,     (15)      σ�νάπτ�ται �φόσον �ντό� δ�καπέντ� ημ�ρών από την κοινοπο�ηση τη�
        πρόταση� π�ριέλθ�ι στην �ροϊσταμένη Αρχ� έγγραφη και αν�πιφύλακτη αποδοχ�

.          .  τη� � άπρακτη πάροδο� τη� προθ�σμ�α� θ�ωρ��ται ω� απόρριψη τη� πρόταση� Αν ο
       ,   ανωτέρω μ�ιοδότη� δ�ν δ�χθ�� την πρόταση σύναψη� σύμ�αση� η �ροϊσταμένη

      ,     Αρχ� προσκαλ�� τον �πόμ�νο κατά σ�ιρά μ�ιοδότη ακολο�θώντα� κατά τα λοιπά
  .       ,   την �δια διαδικασ�α Εφόσον και α�τό� απορρ�ψ�ι την πρόταση η �ροϊσταμένη
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             Αρχ� για την ανάδ�ιξη αναδόχο� στο έργο προσφ�ύγ�ι κατά την κρ�ση τη� ��τ� στην
      ,    ανοικτ� δημοπρασ�α ��τ� στη διαδικασ�α μ� διαπραγμάτ��ση κατά τι� οικ����

  . 4412/2016.διατάξ�ι� το� ν

          � διαδικασ�α τη� παρούσα� δ�ν �φαρμό��ται μόνο στην π�ρ�πτωση πο� η
  ,        �ροϊσταμένη Αρχ� κρ�ν�ι ότι οι παραπάνω προσφορέ� δ�ν ��ναι ικανοποιητικέ� για

           τον κύριο το� έργο� � έχο�ν �πέλθ�ι λόγω �φαρμογ�� νέων κανονισμών αλλαγέ�
    ,        στον τρόπο κατασκ���� το� έργο� �νώ μπορ�� να �φαρμό��ται αναλογικά και σ�

   ,       π�ρ�πτωση ολοκλ�ρωση� το� έργο� ύστ�ρα από α�τοδ�καιη διάλ�ση τη� σύμ�αση�
           κατόπιν πτώχ��ση� το� αναδόχο� � διάλ�ση μ� �παιτιότητα το� κ�ρ�ο� το� έργο�

   .κατά τι� κ��μ�ν�� διατάξ�ι�

26.6 ………………………………………….170

 

 Λαμία 16/12/2022

�ΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  Ο�ηχανικό�

 .Γεώργιο� Χρ
Πλαστ�ρα�

/   /Αγρ μο� και Τοπ φο�
/Μηχ κο�

 . Οαν Προϊστάμενο�

. Τμ Δομών
Περιβάλλοντο�

 Λάμπρο� �υλεούνη�

 /ΑρχιτέκτωνΜηχ κο�

 . Ηαν Προϊστάμενη

 Διεύθυνση� Τεχνικών
Έργων

  Αθανασία Ζωβοϊλη

/   /Αγρ μο� και Τοπ φο�
/Μηχ κο�

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

    876/22-6-2022       Μ� την αριθμό απόφαση Οικονομικ�� Επιτροπ�� τη� ��ριφέρ�ια�
 Στ�ρ�ά� Ελλάδα�

(  23�ρακτικό ο  22Θέμα ο : 5 7 - 51)ΑΔΑ ΩΧ Σ Λ� Θ
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1
       /  Σ�μπληρώνονται τα στοιχ��α τη� αναθέτο�σα� αρχ�� αναθέτοντο� φορέα ( ,�πων�μ�α

  ,       ,αριθμό� φορολογικού μητρώο� κωδικό� πο� αφορά στην ηλ�κτρονικ� τιμολόγηση
        όπω� α�τό� προσδιορ���ται στον �π�σημο ιστότοπο τη� Γ�νικ�� Γραμματ��α�

    ( . . . . . .)   �ληροφοριακών Σ�στημάτων Δημόσια� Διο�κηση� ΓΓ�ΣΔ Δ το� Υπο�ργ��ο�
 ) . . 2 .   53  . 4412/2016. Ψηφιακ�� Διακ��έρνηση� �ρ�λ παρ π�ρ α άρθρο� το� ν Επισημα�ν�ται

        ( . .  ) ότι οι αναθέτοντ�� φορ��� πο� αποτ�λούν αναθέτο�σ�� αρχέ� π χ ΔΕΥΑ �φαρμό�ο�ν
   (  )   ,  ’   τι� κανονιστικέ� διατάξ�ι� πρότ�πα τ�ύχη πο� �κδ�δονται κατ �ξο�σιοδότηση το�

 53  .4412/2016,    . 2 .    315  .4412/2016,άρθρο� το� ν σύμφωνα μ� την παρ π�ρ � το� άρθρο� το� ν
,           ,και σ�ν�πώ� χρησιμοποιούν το παρόν τ�ύχο� για τι� σ�μ�άσ�ι� έργων πο� αναθέτο�ν

        . 4412/2016.    σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι� το� Βι�λ�ο� ΙΙ το� ν Οι λοιπο� αναθέτοντ�� φορ���
          δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τ�ύχο� διακ�ρ�ξη� για τι� σ�μ�άσ�ι� πο�

         . 4412/2016.αναθέτο�ν σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι� το� Βι�λ�ο� ΙΙ το� ν
2

           ,  Στην π�ρ�πτωση πο� πηγ� χρηματοδότηση� ��ναι ο τακτικό� προϋπολογισμό� η
          αναθέτο�σα αρχ� αναγράφ�ι τον αριθμό και τη χρονολογ�α τη� απόφαση� ανάληψη�
,          �ποχρέωση� �φόσον η προκαλούμ�νη δαπάνη πρόκ�ιται να �αρύν�ι το τρέχον

 ,          ,οικονομικό έτο� τον αριθμό καταχώρισ�� τη� στα λογιστικά �ι�λ�α το� οικ��ο� φορέα
           καθώ� και τον αριθμό τη� απόφαση� έγκριση� τη� πολ��τού� ανάληψη� σ� π�ρ�πτωση

         ,    πο� η δαπάνη �κτ��ν�ται σ� π�ρισσότ�ρα το� �νό� οικονομικά έτη σύμφωνα μ� όσα
  .  4    4  . . 80/2016 ( ’ 145),   προ�λέπονται στην παρ το� άρθρο� το� π δ Α π�ρ� διαδικασ�α� για

     .     την έκδοση τη� απόφαση� ανάληψη� �ποχρέωση� Στην π�ρ�πτωση πο� πηγ�
     ,   χρηματοδότηση� ��ναι το �ρόγραμμα Δημόσιων Επ�νδύσ�ων αναγράφ�ι τη Σ�λλογικ�

    .Απόφαση Ένταξη� και τον �νάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). �ρ�λ άρθρο παρ π�ρ � το� ν
3      /  Σ�μπληρών�ται η �πων�μ�α τη� αναθέτο�σα� αρχ�� αναθέτοντο� φορέα
4              Σ�μπληρών�ται ο κωδικό� πο� αφορά στην ηλ�κτρονικ� τιμολόγηση όπω� α�τό�

     . .    προσδιορ���ται στον �π�σημο ιστότοπο τη� ΓΓ �ληροφοριακών Σ�στημάτων το�
   Υπο�ργ��ο�Ψηφιακ�� Διακ��έρνηση�

      ( .  53 . 2 .   . 4412/2016).�ρ�λ άρθρο παρ π�ρ α το� ν
5      M    '' ''  έσω τη� λ�ιτο�ργικότητα� Επικοινων�α το� �ποσ�στ�ματο�
6            2 Το ΕΕΕΣ καταρτ���ται �άσ�ι το� τ�ποποιημένο� �ντύπο� το� �αραρτ�ματο� το�

  ( )  2016/7    5Εκτ�λ�στικού Κανονισμού ΕΕ τη� Επιτροπ�� τη� η�  2016  Ιανο�αρ�ο� για την
         (L 3)καθιέρωση το� τ�ποποιημένο� �ντύπο� για το Ε�ρωπαϊκό Έγγραφο �ρομ�θ�ια�

     . και παρέχ�ται αποκλ�ιστικά σ� ηλ�κτρονικ� μορφ�
         ,   Το ΕΕΕΣ φέρ�ι �πογραφ� μ� ημ�ρομην�α �ντό� το� χρονικού διαστ�ματο� κατά το

    .οπο�ο μπορούν να �πο�άλλονται προσφορέ�
          Ο οικονομικό� φορέα� δύναται να δι��κριν���ι τι� δηλώσ�ι� και πληροφορ��� πο�

      ,      παρέχ�ι στο ΕΕΕΣ μ� σ�νοδ��τικ� �π�ύθ�νη δ�λωση την οπο�α �πο�άλλ�ι μα�� μ� το
 A   2-5-2019,     ΕΕΕΣ πό τι� παρέχ�ται η ηλ�κτρονικ� �πηρ�σ�α �romitheus

ES�Dint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)     πο� προσφέρ�ι τη δ�νατότητα ηλ�κτρονικ��
        ( ).σύνταξη� και διαχ��ριση� το� Ε�ρωπαϊκού Ενια�ο� Εγγράφο� Σύμ�αση� ΕΕΕΣ
        Μπορ��τ� να δ��τ� τη σχ�τικ� ανακο�νωση στη Διαδικτ�ακ� �ύλη   το� ΕΣ�Δ�Σ

www.promitheus.gov.gr .     (    �ρ�λ και το Διορθωτικό Επ�σημη Εφημ�ρ�δα τη� Ε�ρωπαϊκ��
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Ένωση� τη� η� Ιανο�αρ�ο� στον Εκτ�λ�στικό Κανονισμό ΕΕ για

         την καθιέρωση το� τ�ποποιημένο� �ντύπο� για το Ε�ρωπαϊκό Ενια�ο Έγγραφο
 ,           �ρομ�θ�ια� μ� το οπο�ο �πιλύθηκαν τα σχ�τικά �ητ�ματα ορολογ�α� πο� �π�ρχαν στο

       ,    αρχικό �π�σημο �λληνικό κ��μ�νο το� Εκτ�λ�στικού Κανονισμού Μπορ��τ� να δ��τ� το
    σχ�τικό Διορθωτικό στην ακόλο�θη διαδρομ�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7   )     ,   �π�ρ�πτωση ι σ�μπληρών�ται και π�ριλαμ�άν�ται στη Διακ�ρ�ξη �φόσον η

         αναθέτο�σα αρχ� προ�λέπ�ι �ποδ��γματα �γγράφων προ� �πο�ολ� από το��
 , .   .οικονομικού� φορ��� π χ �γγ�ητικών �πιστολών

8            Σ�μπληρώνονται τ�χόν άλλα έγγραφα σύμ�αση� � τ�ύχη πο� η αναθέτο�σα αρχ�
             κρ�ν�ι αναγκα�α μ� σκοπό να π�ριγράψ�ι � να προσδιορ�σ�ι στοιχ��α τη� σύμ�αση� �





  .τη� διαδικασ�α� σύναψη�
9  .�ρ�λ   67  . 4412/2016.άρθρο το� ν
10       ,  ,    Όταν ��ναι αδύνατο να παρασχ�θ�� �λ�ύθ�ρη πλ�ρη� άμ�ση και δωρ�άν ηλ�κτρονικ�

           πρόσ�αση σ� ορισμένα έγγραφα τη� σύμ�αση� μπορ�� να π�ριληφθ�� στο παρόν άρθρο
            τη� διακ�ρ�ξη� πρό�λ�ψη ότι τα σχ�τικά έγγραφα τη� σύμ�αση� θα διατ�θούν μ� μέσα

    (        άλλα πλην των ηλ�κτρονικών όπω� το ταχ�δρομ��ο � άλλο κατάλληλο μέσο �
        )σ�νδ�ασμό� ταχ�δρομικών � άλλων καταλλ�λων μέσων και ηλ�κτρονικών μέσων

(   .  1   67   .  4412/2016).        τρ�το �δάφιο παρ άρθρο� ν Στην π�ρ�πτωση α�τ� προτ��ν�ται η
 :  «      ...........................  ακόλο�θη διατύπωση Τα ακόλο�θα έγγραφα τη� σύμ�αση� διατ�θ�νται

 ………………………….,   …………………,   ………………….  .:……………..:…..  από οδό� πληροφορ��� τηλ Οι
  ,        �νδιαφ�ρόμ�νοι μπορούν ακόμα να λά�ο�ν γνώση των παρακάτω �γγράφων τη�

 ……,           σύμ�αση� στα γραφ��α τη� αναθέτο�σα� αρχ�� κατά τι� �ργάσιμ�� ημέρ�� και
.»ώρ��

11        ,  ,     Όταν δ�ν μπορ�� να προσφ�ρθ�� �λ�ύθ�ρη πλ�ρη� άμ�ση και δωρ�άν ηλ�κτρονικ�
     ,      πρόσ�αση σ� ορισμένα έγγραφα τη� σύμ�αση� διότι η αναθέτο�σα αρχ� προτ�θ�ται να
  . 2   21  . 4412/2016, ,    �φαρμόσ�ι την παρ το� άρθρο� το� ν αναφέρονται στο παρόν άρθρο τη�

,        , διακ�ρ�ξη� τα μέτρα προστασ�α� το� �μπιστ��τικού χαρακτ�ρα των πληροφοριών τα
 ,             οπο�α απαιτούνται και τον τρόπο μ� τον οπο�ο ��ναι δ�νατ� η πρόσ�αση στα σχ�τικά

.   ,  . .,         :  “έγγραφα Ενδ�ικτικά λ χ η αναθέτο�σα αρχ� θα μπορούσ� να αναφέρ�ι ότι Ο
          οικονομικό� φορέα� αναλαμ�άν�ι την �ποχρέωση να τηρ�σ�ι �μπιστ��τικά και να μη

   (      γνωστοποι�σ�ι σ� τρ�το�� σ�μπ�ριλαμ�ανομένων των �κπροσώπων το� �λληνικού και
 ),        δι�θνού� Τύπο� χωρ�� την προηγούμ�νη έγγραφη σ�γκατάθ�ση τη� Αναθέτο�σα�

,         .   Αρχ�� τα ανωτέρω έγγραφα � πληροφορ��� πο� προκύπτο�ν από α�τά Οι οικονομικο�
          , φορ��� διασφαλ��ο�ν την τ�ρηση των απαιτ�σ�ων α�τών από το προσωπικό το�� το��

           �π�ργολά�ο�� το�� και κάθ� άλλο τρ�το πρόσωπο πο� χρησιμοποιούν κατά την ανάθ�ση
   .     ,      � �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� Για τον σκοπό α�τό κατά την παραλα�� των �γγράφων τη�

,      .  1599/1986      σύμ�αση� �πο�άλλ�ι �π�ύθ�νη δ�λωση το� ν μ� την οπο�α δηλών�ι τα
ανωτέρω”.

12         Σ�μπληρών�ται από την Αναθέτο�σα Αρχ� μ� σαφ�ν�ια σ�γκ�κριμένη
 ( ,    ...  ),      ημ�ρομην�α �γκα�ρω� �τοι ω� την προ� αποφ�γ� οιασδ�ποτ� σύγχ�ση� και

.αμφι�ολ�α�
13               18 Σ�μπληρών�ται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λ�ξη τη� προθ�σμ�α� το� άρθρο� τη�

. παρούσα�
14      . . �ρ�λ έγγραφοΕΑΑΔ�ΣΥ μ� απ 4121/30-07-2020 «      Δι��κριν�σ�ι� ω� προ� την τ�ρηση των

        διατ�πώσ�ων δημοσιότητα� στη διαγωνιστικ� διαδικασ�α σ� π�ρ�πτωση τροποπο�ηση�
  » ( : 9 -2 )όρων τη� διακ�ρ�ξη� ΑΔΑ ΩΡ� ΟΞΤΒ Χ�

15  .  18 . 2  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
16  .  12 . 1.2     .�ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ ΔημόσιαΈργα
17               Αν η δι�ύθ�νση τη� �πηρ�σ�α� πο� τηρ�� το πρωτόκολλο τη� Αναθέτο�σα� Αρχ�� ��ναι

      1,      διαφορ�τικ� από την αναφ�ρόμ�νη στο άρθρο αναγράφ�ται στο παρόν σημ��ο η
 .σχ�τικ� δι�ύθ�νση

18  .  72 . 1  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
19           Στην π�ρ�πτωση πο� χρησιμοποι��ται �νια�ο ποσοστό έκπτωση� απαλ��φ�ται η

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,    π�ρ�πτωση δ τη� παρ �ρ�λ άρθρο παρ π�ρ α το� ν σύμφωνα μ� το
 «οπο�ο           ανκριτήριο ανάθεση� είναι η πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη

   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμή� οι οικονομικοί φορεί� προσφέρουν είτε συνολικό και
          ενιαίο ποσοστό έκπτωση� επί τη� προϋπολογιζόμενη� δαπάνη� για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρου�
            ποσοστά έκπτωση� για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,        (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιε� μονάδε� επί τοι� εκατό ιδίω� όταν
      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθο� των τιμών μονάδα� με τι� οποίε� θα καταρτισθεί η σύμβαση





20        95 .  2 .  .  Σ� π�ρ�πτωση �φαρμογ�� τη� διαδικασ�α� το� άρθρο� παρ π�ρ � �ποπ Αα
 .  4412/2016  “   ”,    το� ν Ελ�ύθ�ρη σ�μπλ�ρωση τιμολογ�ο� οι αναθέτο�σ�� αρχέ�

      ( )      π�ριλαμ�άνο�ν στην �ν λόγω π�ρ�πτωση στ αναφορά για την �πο�ολ� το� σχ�τικού
.τιμολογ�ο�

21  .  12 . 1.2.1    . �ρ�λ άρθρο παρ ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ ΔημόσιαΈργα
22  .  12 . 1.2.2    . �ρ�λ άρθρο παρ ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ ΔημόσιαΈργα
23  .  12 . 2     . �ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑ ΕΣ�Δ�ΣΔημόσιαΈργα
24   .  12 .2.     .�ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑ ΕΣ�Δ�ΣΔημόσιαΈργα
25   ,            Επισημα�ν�ται ότι ω� προ� τι� προθ�σμ��� για την ολοκλ�ρωση των �ν�ργ�ιών τη�

        221   .Επιτροπ�� Δι�νέργ�ια� Διαγωνισμού ισχύο�ν τα ορι�όμ�να στο άρθρο Α το� ν
4412/2016. 

26  .  13 . 2     . �ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑ ΕΣ�Δ�ΣΔημόσιαΈργα
27  .  72 . 1   . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ όγδοο �δάφιο ν
28  .  221  . 1 .   . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο Α παρ π�ρ � το� ν
29 .   72 . 13 .4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
30 .  88 . 5�ρ�λ άρθρο παρ  .   . 4412/2016π�ρ α το� ν
31              Ω� προ� τη γνωμοδότηση τη� Επιτροπ�� Διαγωνισμού για την �ξέταση των �ξηγ�σ�ων

    .   184/2020    15-21 των ασ�ν�θιστα χαμηλών προσφορών πρ�λ ΣτΕΕΑ και ιδ�ω� σκέψ�ι�
32 .  103 . 1 .   . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ �δ α το� ν
33 .  103 . 1  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
34   .               Βλ σχ�τικά μ� την ηλ�κτρονικ� �π�ύθ�νη δ�λωση το άρθρο �ικοστό έ�δομο τη� από

20.3.2020 . . ., (  68) -      1  . 4683/2020 ( 83)-   �Ν� Α πο� κ�ρώθηκ� μ� το άρθρο το� ν Α� κατά τι�
 1  2   :" παραγράφο�� και το� οπο�ο�      8  . 1599/1986 ( ` Ηυπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν �

75)            μπορεί να συντάσσεται στην ΕνιαίαΨηφιακή Πύλη τη� Δημόσια� Διοίκηση� του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».   άρθρου του ν μέσω τη� ηλεκτρονική� εφαρμογή� Η ηλεκτρονική

           υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
    .  2.      εικοστό τέταρτο άρθρο τη� παρούσα� Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για

      . 1         τη χρήση τη� ηλεκτρονική� εφαρμογή� τη� παρ του παρόντο� έχει την ίδια ισχύ με τη
     11  . 2690/1999 ( ` 45).    βεβαίωση γνήσιου υπογραφή� του άρθρου του ν � Η ημερομηνία που

         αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
        Ψηφιακή� Διακυβέρνηση� αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοση� τη� ηλεκτρονική�
 .       ,  υπεύθυνη� δήλωση� Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η

  ,        , ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσοω� ηλεκτρονικό όσο και ω� έντυπο έγγραφο
   ".συνιστά έγγραφο βέβαιη� χρονολογία�

35        . 2   259  .4412/2016Για το�� φορ��� το�Βι�λ�ο� ΙΙ τη� παρ το� άρθρο� το� ν
36        ,     92Ομο�ω� προ�λέπ�ται και στην π�ρ�πτωση �πο�ολ�� προσφορών σύμφωνα μ� το άρθρο

. 8  .4412/201παρ το� ν
37 .  12 . 1.2.1     .�ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑΕΣ�Δ�ΣΔημόσια Έργα
38 .  14 . 1.2     .�ρ�λ άρθρο παρ τη� ΚΥΑ ΕΣ�Δ�ΣΔημόσιαΈργα
39  .  103 . 2  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
40  .  103 . 3 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
41      .  7   8    78   .  4412/2016  (Μ� την �πιφύλαξη των παρ και το� άρθρο� το� ν λ�ψη

 ).�πανορθωτικών μέσων
42   .  104 . 2  3 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ και ν
43  .  103 . 6  . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ το� ν
44  .  103 . 6 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
45  .  105 . 1 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
46  .  105 . 2  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
47  .  105 . 3 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
48    «�φράση          έχει ολοκληρωθεί επιτυχώ� ο προσυμβατικό� έλεγχο� από το Ελεγκτικό

,     324  327  . 4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έω� του ν �    προστ�θ�ται στη





    ,     διακ�ρ�ξη μόνο στι� π�ριπτώσ�ι� �κ��ν�� στι� οπο��� προ�λέπ�ται �ποχρέωση
 .προσ�μ�ατικού �λέγχο�

49  .  105 . 4 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
50 .  105 . 5 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
51  .  105 . 5  . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ το� ν
52  .  105 . 7 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
53  .  105 . 8 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ ν
54  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν και παρ το� π δ  

55   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.�ρ�λ άρθρο το� ν και το� π δ
56  .  15    �ρ�λ άρθρο ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ ΔημόσιαΈργα
57  .  363  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο το� ν
58  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.�ρ�λ άρθρο παρ Ν και το� π δ
59  .  364 . 2  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
60  . . 1   365  . 4412/2016.�ρ�λ παρ το� άρθρο� το� Ν
61  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 . �ρ�λ άρθρα παρ το� ν και παρ το� π δ πρ�λ άρθρο παρ

4 . 4412/2016.Ν
62   .  372 . 1 . 4412/2016. �ρ�λ άρθρο παρ Ν
63  .      140 . 3  142 . 1 )  . 4782/2021�ρ�λ τι� μ�τα�ατικέ� διατάξ�ι� των άρθρων παρ και παρ � το� ν

           ω� προ� την έναρξη �φαρμογ�� των νέων �ιδικών δικονομικών διατάξ�ων το� άρθρο�
138   .  4782/2021,         το� ν μ� το οπο�ο �πέρχονται σημαντικέ� αλλαγέ� στι� ισχύο�σ��

      372 . 4412/2016 .διατάξ�ι� π�ρ� δικαστικ�� προστασ�α� το� άρθρο� Ν
64  .  372 . 6 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ Ν
65   .   53 . 3 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
66 .  80 . 10 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
67  .  92 . 4  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
68  .  92 . 4   . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ Α το� ν
69   Τ�θ�ται μ         όνο �φόσον πρόκ�ιται για σ�γχρηματοδοτούμ�νο έργο από πόρο�� τη�

 .Ε�ρωπαϊκ��Ένωση�
70  1-1-2017     .  80/2016  (  '  145 ),       13Από τέθηκ� σ� ισχύ το π δ Α το οπο�ο μ� το άρθρο

  .  113/2010.κατάργησ� το π δ
71 ,           Νόμοι �Δ και �πο�ργικέ� αποφάσ�ι� πο� �κδ�δονται μ�τά την έναρξη τη�

        61   .  4412/2016,  διαδικασ�α� σύναψη� τη� σύμ�αση� σύμφωνα μ� το άρθρο το� ν δ�ν
       .αποτ�λούν μέρο� το� �φαρμοστέο� θ�σμικού πλαισ�ο� τη� διακ�ρ�ξη�

72        . .  ,    Όταν πρόκ�ιται για σ�γχρηματοδοτούμ�νο από την Ε Ε έργο τούτο να αναγράφ�ται
στη

           Διακ�ρ�ξη και �ιδικότ�ρα να αναγράφ�ται ο τ�τλο� τη� �ράξη� και το� Επιχ�ιρησιακού
         ,�ρογράμματο� στο πλα�σιο το� οπο�ο� ��ναι �νταγμένο το δημοπρατούμ�νο έργο

           καθώ� και τα ποσοστά σ�γχρηματοδότηση� τη� δαπάνη� το� έργο� από �θνικού� και
  (     ).  ,   �νωσιακού� πόρο�� μ� αναφορά στο διαρθρωτικό ταμ��ο Επ�ση� η σχ�τικ�
       ( )  ,σ�μπλ�ρωση ακολο�θ�� τη διακριτ� ορολογ�α Σ�λλογικέ� Αποφάσ�ι� ΣΑ έργων

   ,      (   �νάριθμο� έργο� � ΚΑΕ ανάλογα την πηγ� χρηματοδότηση� �ΔΕ � Τακτικό�
).          ,   .προϋπολογισμό� Για το ��τημα τη� ανάληψη� δαπανών δημοσ�ων �π�νδύσ�ων �λ

  5  .  80/2016.και άρθρο το� π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ π�ρ � ν
73          .Οι κρατ�σ�ι� προσαρμό�ονται ανάλογα μ� τον φορέα �κτέλ�ση� το� έργο�
74   .  4 . 3    . 4013/2011,   �ρ�λ άρθρο παρ έ�δομο �δάφιο το� ν όπω� αντικαταστάθηκ� από

  44  . 4605/2019.το άρθρο το� ν
75  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & � και η Επιτροπ� Διαγωνισμού κατά π�ρ�πτωση πρ�λ άρθρο παρ π�ρ γ

‘   δ τη�  -  ).ΚΥΑ ΕΣ�Δ�Σ ΔημόσιαΈργα
76 . �ρ�λ ά  102ρθρο  . 4412/2016ν ,       42  . 4782/2021. όπω� αντικαταστάθηκ� μ� το άρθρο το� ν

           42 . 4781/2021 �ρ�λ και έκθ�ση σ�ν�π�ιών ρ�θμ�σ�ων �π� το�ω� άνω άρθρο� ν
77        , Σ� π�ρ�πτωση πο� π�ριλαμ�άνονται τ�χόν δικαιώματα προα�ρ�ση�





       (  διαμορφών�ται αναλόγω� η �κτιμώμ�νη αξ�α τη� σύμ�αση� προϋπολογισμό�
)     ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . δημοπράτηση� και το παρόν άρθρο πρ� άρθρα παρ και παρ π�ρ α το� ν

4412/2016).
78           Το ποσό των απρό�λ�πτων δαπανών �παναϋπολογ���ται κατά την �πογραφ� τη�

,     ,       σύμ�αση� ανάλογα μ� την προσφ�ρθ��σα έκπτωση ώστ� να διατηρ��ται η �ν λόγω
   15%      & ,    ποσοστια�α αναλογ�α το� �π� τη� δαπάνη� �ργασιών μ� ΓΕ ΟΕ σύμφωνα μ� την
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο π�ρ � το� άρθρο� ν

79 .  6 . 7  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
80          ,     �αναθέτο�σα αρχ� διαμορφών�ι το παρόν σημ��ο τη� διακ�ρ�ξη� ανάλογα μ� το αν

       /   ,   αποφασ�σ�ι να �ποδιαιρέσ�ι τη σύμ�αση σ� π�ρισσότ�ρα τμ�ματα έργα � όχι �τοι να
    .         τα αναθέσ�ι ω� �νια�ο σύνολο Στην π�ρ�πτωση πο� �πιλέξ�ι να μην �ποδιαιρέσ�ι σ�

, ,     ,     τμ�ματα αναφέρ�ι στο παρόν σημ��ο τη� διακ�ρ�ξη� το�� �ασικού� λόγο�� τη�
   ( .  59  . 4412/2016).απόφασ�� τη� α�τ�� πρ�λ άρθρο το� ν

81        43 . 21  . 4605/2019όπω� σ�μπληρώθηκ� μ� το άρθρο παρ το� ν
82        ,      Μπορ�� η έναρξη τη� προθ�σμ�α� να ορ���ται διαφορ�τικά αν λόγο� χάρη δ�ν

      ( .  147 .2 . 4412/2016).προ�λέπ�ται η άμ�ση έναρξη των �ργασιών �ρ�λ άρθρο παρ ν
83      .Μ� την �πιφύλαξη τη� �πόμ�νη� �ποσημ��ωση�
84           Οι αναθέτο�σ�� αρχέ� μπορ�� να �πιτρέπο�ν την �πο�ολ� �ναλλακτικών

        13.4. (   προσφορών και στην π�ρ�πτωση α�τ� προσαρμό��ται αντιστο�χω� το πρ�λ άρθρο
57   . 4412/2016 ).το� ν

85            2%  Το ποσοστό τη� �γγύηση� σ�μμ�τοχ�� δ�ν μπορ�� να �π�ρ�α�ν�ι το τη�
   ,    . . .,     �κτιμώμ�νη� αξ�α� τη� σύμ�αση� χωρ�� το ��Α μ� στρογγ�λοπο�ηση στο δ�ύτ�ρο

 ,       δ�καδικό ψηφ�ο μη σ�ν�πολογι�ομένων των δικαιωμάτων προα�ρ�ση� και παράταση�
  ( .  72 . 1  . 4412/2016),.τη� σύμ�αση� �ρ�λ άρθρο παρ το� ν

86 .  88 . 1 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
87 .  72 . 3  . 4412/2016�ρ� άρθρο παρ το� ν
88           ,Σ�μπληρών�ται ανάλογα μ� το �άν προ�λέπ�ται � όχι η χορ�γηση προκατα�ολ��

          (15%)    η οπο�α μπορ�� να ανέρχ�ται μέχρι το� δ�καπέντ� τοι� �κατό τη� αξ�α� τη�
,     . . .      10  .   σύμ�αση� χωρ�� αναθ�ώρηση και ��Α Σύμφωνα μ� την παράγραφο �δ α το�

 25   .  3614/2007  (     .  3    242   .άρθρο� το� ν όπω� προστέθηκ� μ� την παρ το� άρθρο� το� ν
4072/2012),       στι� π�ριπτώσ�ι� σ�γχρηματοδοτούμ�νων δημόσιων έργων στι�

     .  διακηρύξ�ι� �ποχρ�ωτικά π�ριλαμ�άν�ται δ�νατότητα χορ�γηση� προκατα�ολ�� �
           2014-2020�ποχρέωση α�τ� �ξακολο�θ�� να ισχύ�ι και για τα προγράμματα τη� π�ριόδο�

  . 15   59  . 4314/2014.δ�νάμ�ι τη� παρ το� άρθρο� το� ν
89             Μ� απόφαση το� Υπο�ργού Υποδομών καιΜ�ταφορών μπορ�� να καθορ���ται όριο

 ,          ποσοστού έκπτωση� πάνω από το οπο�ο ο ανάδοχο� ��ναι �ποχρ�ωμένο� να
,     ,  ,  προσκομ���ι �πιπλέον τη� �γγύηση� καλ�� �κτέλ�ση� πρόσθ�τη �γγύηση κλιμακωτά
    . .  72 . 4   . α�ξανόμ�νη �άσ�ι το� ποσοστού έκπτωση� �ρ�λ άρθρο παρ τ�λ��τα�ο �δάφιο ν

4412/2016.
90   .  72 . 17  . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
91 .  160 . 9 .   . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ π�ρ � το� ν
92 .  72 . 14 .   . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ π�ρ � το� ν
93            Οι αναθέτο�σ�� αρχέ� μπορούν να �ητούν από το�� προσφέροντ�� να παράσχο�ν

«   »       Εγγύηση καλ�� λ�ιτο�ργ�α� για την αποκατάσταση των �λαττωμάτων πο�
           ανακύπτο�ν � των �ημιών πο� προκαλούνται από δ�σλ�ιτο�ργ�α των έργων κατά την

   ,      .π�ρ�οδο �γγύηση� καλ�� λ�ιτο�ργ�α� �φόσον προ�λέπ�ται στα έγγραφα τη� σύμ�αση�
           Το ύψο� τη� �γγύηση� καλ�� λ�ιτο�ργ�α� καθορ���ται στα έγγραφα τη� σύμ�αση� και

        (5%)     δ�ν μπορ�� να �π�ρ�α�ν�ι το πέντ� τοι� �κατό τη� �κτιμώμ�νη� αξ�α� τη�
.           σύμ�αση� � �πιστροφ� τη� ανωτέρω �γγύηση� λαμ�άν�ι χώρα μ�τά από την

     ..     ολοκλ�ρωση τη� π�ριόδο� �γγύηση� καλ�� λ�ιτο�ργ�α� Οι �γγ�ητικέ� �πιστολέ�
   ’      καλ�� λ�ιτο�ργ�α� π�ριλαμ�άνο�ν κατ �λάχιστον τα αναφ�ρόμ�να στην παράγραφο





15.2    ,         .τη� παρούσα� και �πιπρόσθ�τα τον αριθμό και τον τ�τλο τη� σχ�τικ�� σύμ�αση�
.  72 . 10  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν

94  .  72 . 14 .   . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ π�ρ α ν
95       Τα γραμμάτια σύσταση� χρηματικ�� παρακαταθ�κη� το� Ταμ��ο�

  ,        �αρακαταθηκών και Δαν��ων για την παροχ� �γγ��σ�ων σ�μμ�τοχ�� και καλ��
 (  )      �κτέλ�ση� �γγ�οδοτικ� παρακαταθ�κη σ�στ�νονται σύμφωνα μ� την �ιδικ�

          4  .   30 νομοθ�σ�α πο� διέπ�ι α�τό και �ιδικότ�ρα �άσ�ι το� άρθρο� το� π δ τη� Δ�κ�μ�ρ�ο�
1926/3   1927  (“      Ιανο�αρ�ο� ��ρ� σ�στάσ�ω� και αποδόσ�ω� παρακαταθηκών και

      ”).  .    .  .καταθέσ�ων παρά τω Ταμ��ω �αρακαταθηκών και Δαν��ων �ρ�λ Το μ� αρ πρωτ
2756/23-5-2017   . . . . . ( : 7 -975).έγγραφο τη� Ε ΑΑΔ�ΣΥ ΑΔΑ ΝΣΡΟΞΤΒ

96 .  72 . 13,        4.1. .  �ρ�λ άρθρο παρ καθώ� και τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο άρθρο � τη�
,     .παρούσα� ω� προ� τι� �γγ��σ�ι� σ�μμ�τοχ��

97           � �λάχιστη προθ�σμ�α παραλα��� των προσφορών καθορ���ται σύμφωνα μ� το
 121  . 4412/2016.άρθρο το� ν

98           Ορ���ται ο χρόνο� από την Αναθέτο�σα Αρχ� κατ� �κτ�μηση των ιδιαιτ�ροτ�των
 .         , .   97τη� διαδικασ�α� Για τον καθορισμό το� χρόνο� ισχύο� τη� προσφορά� πρ� Άρθρο
.  3   .  4412/2016.παρ το� ν       :σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι� το� οπο�ο�  «  Στι� διαδικασίε�

   ….,       σύναψη� δημόσια� σύμβαση� έργων οι προσφορέ� ισχύουν και δεσμεύουν του�
          οικονομικού� φορεί� για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα τη� σύμβαση�

  ’    (10) ,       και ανέρχεται κατ ελάχιστον σε δέκα μήνε� μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η
. ,       σύμβαση Ειδικότερα στου� διαγωνισμού� που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο

   ,        νομιμότητα� του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ω� άνω χρόνο� ισχύο� των προσφορών
   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρει� επιπλέον μήνε� αντίστοιχα  

99  .  97 . 1 . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ ν
100     . (31)  (35) . 1   . 3  377   Σύμφωνα μ� τι� π�ρ και παρ και την παρ άρθρο� καθώ� και τι�

.  11   12   379  .  4412/2016,     παρ και άρθρο� ν �ξακολο�θ�� η �ποχρέωση δημοσ���ση�
    .  7  8  15 . 3669/2008,    προκ�ρ�ξη� σύμφωνα μ� τι� παρ και άρθρο� ν σ� σ�νδ�ασμό μ� τι�

  . 3548/2007,      διατάξ�ι� το� ν στον π�ριφ�ρ�ιακό και τοπικό τύπο  31/12/2023μέχρι .
101  .   68 . 4412/2016.        �ρ�λ άρθρο ν Εφόσον η αναθέτο�σα αρχ� �πιλέξ�ι τη δια�ούλ��ση �π�

           68των δημοσι��μένων �γγράφων τη� σύμ�αση� σύμφωνα προ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο
. 4412/2016,    20ν σ�μπληρών�ται το άρθρο Α,  .άλλω� διαγράφ�ται

102 .   25  .  4412/2016.       �ρ�λ Άρθρο το� ν Επισημα�ν�ται ότι οι αναθέτο�σ�� αρχέ� δ�ν
    /      . . . . .μπορούν να καλούν σ�γκ�κριμέν�� τάξ�ι� πτ�χ�α το�ΜΕΕ� � το�Μ�ΕΕΔ Ε

103  ’           Κατ αντιστοιχ�α μ� τα ο�σιώδη χαρακτηριστικά το� έργο� σύμφωνα μ� το άρθρο
11   (           τη� παρούσα� αναφέρ�ται η κατηγορ�α � οι κατηγορ��� στι� οπο��� �μπ�πτ�ι το έργο

       45    . /  71/2019 ).σύμφωνα μ� τι� διατάξ�ι� το� άρθρο� το� π δ το�
104      ,       Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών ιδ�ω� κατά την �ξέταση τη� σ�μμ�τοχ��

   , .  «      τρ�των χωρών σ� διαγωνισμού� �λ τι� Κατ��θ�ντ�ρι�� γραμμέ� για τη σ�μμ�τοχ�
       », , 24.7.2019 C(2019) τρ�των χωρών στην αγορά δημοσ�ων σ�μ�άσ�ων τη� ΕΕ Βρ�ξέλλ��

5494 final. 
105        Σύμφωνα μ� το ισχύον κ��μ�νο τη� ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
106                Για το έλ�γχο των χωρώνπο� έχο�ν σ�νάψ�ι σ�μφων��� μ� την Ένωση δ�� την

   ιστοσ�λ�δα τη� Επιτροπ��
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

107   .  . 1  91 . 4412/2016.�ρ�λ π�ρ � παρ άρθρο� ν
108 .  73 . 1 .    . 4412/2016      107�ρ�λ άρθρο παρ �δ α το� ν όπω� τροποποι�θηκ� μ� το άρθρο

.  6   .  4497/2017.   ,   ,     π�ρ το� ν Επισημα�ν�ται ότι στο ΕΕΕΣ η αναφορά σ� “τ�λ�σ�δικη
 ”καταδικαστικ� απόφαση  ,       ,  νο��ται δ�δομένη� τη� ω� άνω νομοθ�τικ�� μ�τα�ολ�� ω�

“   ”,αμ�τάκλητη καταδικαστικ� απόφαση         η δ� σχ�τικ� δ�λωση το� οικονομικούφορέα στο
 . .        .Μέρο� ΙΙΙ Α το� ΕΕΕΣ αφορά μόνο σ� αμ�τάκλητ�� καταδικαστικέ� αποφάσ�ι�

109 .  73 . 1  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν





110  .  73 . 2     . 4412/2016.    �ρ�λ άρθρο παρ Α τ�λ��τα�ο �δάφιο το� ν Σχ�τικ� δ�λωση το�
      προσφέροντο� οικονομικού φορέα π�ριλαμ�άν�ται στο ΕΕΕΣ

111            Επισημα�ν�ται ότι η �ν λόγω πρό�λ�ψη για παρέκκλιση από τον �ποχρ�ωτικό
      ( .  73 . 3  .αποκλ�ισμό αποτ�λ�� δ�νατότητα τη� αναθέτο�σα� αρχ�� πρ�λ Άρθρο παρ το� ν

4412/2016).           ,  Σ� π�ρ�πτωση πο� δ�ν �πιθ�μ�� να προ�λέψ�ι τη σχ�τικ� δ�νατότητα η
     αναθέτο�σα αρχ� διαγράφ�ι την παράγραφο .α�τ�

112             Επισημα�ν�ται ότι η �ν λόγω πρό�λ�ψη για παρέκκλιση από τον �ποχρ�ωτικό
        ( .  73 . 3αποκλ�ισμό τη� αποτ�λ�� δ�νατότητα τη� αναθέτο�σα� αρχ�� πρ�λ Άρθρο παρ

 . 4412/2016).          ,το� ν Σ� π�ρ�πτωση πο� δ�ν �πιθ�μ�� να προ�λέψ�ι τη σχ�τικ� δ�νατότητα
       .η αναθέτο�σα αρχ� διαγράφ�ι την παράγραφο α�τ�

113      22. .4.     Οι λόγοι τη� παραγράφο� Α αποτ�λούν δ�νητικού� λόγο�� αποκλ�ισμού
    73 . 4 . 4412/2016.  ,    σύμφωνα μ� το άρθρο παρ ν Κατά σ�νέπ�ια η αναθέτο�σα αρχ� δύναται

  ,  ,         να �πιλέξ�ι έναν π�ρισσότ�ρο�� όλο�� � �νδ�χομένω� και κανέναν από το�� λόγο��
        αποκλ�ισμού σ�ν�κτιμώντα� τα ιδια�τ�ρα χαρακτηριστικά τη� �πό ανάθ�ση σύμ�αση�

(   ,    ),      �κτιμώμ�νη αξ�α α�τ�� �ιδικέ� π�ριστάσ�ι� κλπ μ� σχ�τικ� πρό�λ�ψη στο παρόν
  . .σημ��ο τη� διακ�ρ�ξη�

114          Σχ�τικ� δ�λωση το� προσφέροντο� οικονομικού φορέα π�ριλαμ�άν�ται στο ΕΕΕΣ
115          Σημ�ιών�ται ότι ο ανωτέρω �θνικό� λόγο� αποκλ�ισμού σ�μπληρών�ται στο

     (  Μέρο� ΙΙΙ Δ το� ΕΕΕΣ        Άλλοι Λόγοι Αποκλ�ισμού πο� �νδέχ�ται να προ�λέπονται από
       .    .  την �θνικ� νομοθ�σ�α το� κράτο�� μέλο�� τη� α α � το� αφ ).

116 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2�ρ�λ παρ άρθρο� το� ν όπω� τροποποι�θηκ� μ� το άρθρο το� ν
117 .  73 . 6 . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ ν
118  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 �ρ�λ άρθρο παρ ν Επ�ση� �λ �π αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018τη� Αρχ�� ΑΔΑ Ψ Κ ΟΞΤΒ Β σχ�τικά μ� την απόφαση ΔΕΕ τη� Οκτω�ρ�ο�
  C-124/2017στην �πόθ�ση  Vossloh,   38-41,    40/2019.ιδ�ω� σκέψ�ι� ΣτΕ ΕΑ  

119        22. .4      Υπ�νθ�μ���ται ότι αναφορά στην παράγραφο Α θα γ�ν�ι μόνο στην π�ρ�πτωση πο�
         .η Αναθέτο�σα Αρχ� �πιλέξ�ι κάποιον από το�� δ�νητικού� λόγο�� αποκλ�ισμού

120           .   Σχ�τικά μ� την προσκόμιση αποδ��ξ�ων για τα �πανορθωτικά μέτρα �λ την απόφαση
 14   2021     Cτη� η� Ιανο�αρ�ο� το� ΔΕΕ στην �πόθ�ση -387/19

121   73 . 7 . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ ν
122  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),   �ρ�λ απόφαση �π αριθμ �ΕΚ τ�ύχο� ΥΟΔΔ η οπο�α

          . 9   73  . �ξακολο�θ�� να ισχύ�ι έω� την έκδοση τη� απόφαση� τη� παρ το� άρθρο� το� ν
4412/2016.

123        ,   Επισημα�ν�ται ότι όλα τα κριτ�ρια ποιοτικ�� �πιλογ�� πλην τη�
      ( .  75  .  2  καταλληλότητα� για την άσκηση �παγγ�λματικ�� δραστηριότητα� αρ παρ σ�

   . 76  . 4412/2016),      σ�νδ�ασμό μ� το αρ το� ν ��ναι προαιρ�τικά για την αναθέτο�σα αρχ�
             (και πρέπ�ι να σχ�τ��ονται και να ��ναι ανάλογα μ� το αντικ��μ�νο τη� σύμ�αση� άρθρο

75 . 1  . 4412/2016).   ,     ,παρ το� ν Σ� κάθ� π�ρ�πτωση πρέπ�ι να διαμορφώνονται κατά τρόπο
         ώστ� να μην π�ριορ���ται δ�σανάλογα η σ�μμ�τοχ� των �νδιαφ�ρόμ�νων οικονομικών

  .        φορέων στο�� διαγωνισμού� Κατά το στάδιο το� προσδιορισμού των κριτηρ�ων
  ,        καταλληλότητα� των �ποψηφ�ων ��ναι αναγκα�ο να τηρούνται από τι� αναθέτο�σ��

,     ,        αρχέ� οι θ�μ�λιώδ�ι� �νωσιακέ� αρχέ� ιδ�ω� η αρχ� τη� �ση� μ�ταχ��ριση� των
,    ,      σ�μμ�τ�χόντων τη� αποφ�γ�� των διακρ�σ�ων τη� διαφάν�ια� και τη� ανάπτ�ξη� το�

 .       22.  –  22.  �λ�ύθ�ρο� ανταγωνισμού Τα κριτ�ρια �πιλογ�� το� άρθρο� Β Ε �ξ�τά�ονται
          κατά τη διαδικασ�α �λέγχο� τη� καταλληλότητα� το� προσφέροντο� να �κτ�λέσ�ι τη

 (  “on/off”). σύμ�αση κριτ�ρια
124  .  188 . 1  . 4635/2019,         105  �ρ�λ άρθρο παρ το� ν μ� το οπο�ο �παν�λθαν σ� ισχύ τα άρθρα και
106  . 3669/2008,     . .   το� ν μέχρι την έκδοση το� π δ το� άρθρο�
125           Επισημα�ν�ται ότι οι αναθέτο�σ�� αρχέ� δ�ν μπορούν να καλούν σ�γκ�κριμέν��

/     ,τάξ�ι� πτ�χ�α το� ΜΕΕ� �       . .  71/2019,   από την έναρξη ισχύο� το� π δ το� Μητρώο�
    ( . . . .).  . .   76 .  4,Εργοληπτικών Επιχ�ιρ�σ�ων Δημοσ�ων Έργων Μ�ΕΕΔΕ �ρ�λ άρθρο παρ





 . 4412/2016. το� ν
126           Οι αναθέτο�σ�� αρχέ� μπορούν να �πι�άλλο�ν απαιτ�σ�ι� πο� να διασφαλ��ο�ν

         ότι οι οικονομικο� φορ��� διαθέτο�ν την αναγκα�α οικονομικ� και χρηματοδοτικ�
     .       ικανότητα για την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� Όλ�� οι απαιτ�σ�ι� πρέπ�ι να σχ�τ��ονται

         ( .  75 . 1 και να ��ναι ανάλογ�� μ� το αντικ��μ�νο τη� σύμ�αση� πρ� άρθρο παρ τ�λ��τα�ο
  .  75  .  3   .  4412/2016)�δάφιο και αρ παρ το� ν .      Οι �ν λόγω απαιτ�σ�ι� καθορ��ονται

   ,     /     π�ριγραφικά στο παρόν σημ��ο χωρ�� παραπομπ� σ� τάξ�ι� πτ�χ�α το� ΜΕΕ� � το�
. . . . .            Μ�ΕΕΔΕ Σ� κάθ� π�ρ�πτωση και για το μ�τα�ατικό χρονικό διάστημα ισχύο� των

 80   110  .  3669/2008,        65   . .άρθρων έω� το� ν όπω� α�τό προκύπτ�ι από το άρθρο το� π δ
71/2019        ,  ,  και την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το� τ�λ��τα�ο� �πισημα�ν�ται ότι η αναθέτο�σα

           αρχ� μπορ�� να π�ριγράφ�ι τι� σχ�τικέ� απαιτ�σ�ι� ανάλογα μ� τα προ�λ�πόμ�να στο
. .  71/2019,π δ        76   .  4412/2016τηρο�μένων των �ιδικότ�ρων ρ�θμ�σ�ων το� άρθρο� το� ν

          αναφορικά μ� τι� πέραν των προ�λ�πόμ�νων απαιτ�σ�ων για την �γγραφ� και
       .  71/2019  (  112),  κατάταξη σ� τάξη των οικ��ων μητρώων το� π δ Α� αντ�στοιχο�

   .προϋπολογισμού ανά κατηγορ�α έργο�
127  Ο          ι αναθέτο�σ�� αρχέ� μπορούν να �πι�άλλο�ν απαιτ�σ�ι� πο� να διασφαλ��ο�ν

         ότι οι οικονομικο� φορ��� διαθέτο�ν την αναγκα�α τ�χνικ� και �παγγ�λματικ�
     .       ικανότητα για την �κτέλ�ση τη� σύμ�αση� Όλ�� οι απαιτ�σ�ι� πρέπ�ι να σχ�τ��ονται

         ( .  75 . 1 και να ��ναι ανάλογ�� μ� το αντικ��μ�νο τη� σύμ�αση� πρ� άρθρο παρ τ�λ��τα�ο
  .  75  .  4   .  4412/2016)�δάφιο και αρ παρ το� ν .      Οι �ν λόγω απαιτ�σ�ι� καταρχά�

    ,     /  καθορ��ονται π�ριγραφικά στο παρόν σημ��ο χωρ�� παραπομπ� σ� τάξ�ι� πτ�χ�α το�
   . . . .    /   .    ΜΕΕ� � το� Μ�ΕΕΔ Ε ούτ� σ� �αθμ�δ�� κατηγορ��� το� ΜΕΚ Σ� κάθ� π�ρ�πτωση και

        80  110  . 3669/2008,για το μ�τα�ατικό χρονικό διάστημα ισχύο� των άρθρων έω� το� ν
      65  . . 71/2019      όπω� α�τό προκύπτ�ι από το άρθρο το� π δ και την πλ�ρη έναρξη ισχύο� το�

,  ,         τ�λ��τα�ο� �πισημα�ν�ται ότι η αναθέτο�σα αρχ� μπορ�� να π�ριγράφ�ι τι� σχ�τικέ�
      . . 71/2019,απαιτ�σ�ι� ανάλογα μ� τα προ�λ�πόμ�να στο π δ    τηρο�μένων των �ιδικότ�ρων
   76  . 4412/2016      ρ�θμ�σ�ων το� άρθρο� το� ν αναφορικά μ� τι� πέραν των προ�λ�πόμ�νων

            .απαιτ�σ�ων για την �γγραφ� και κατάταξη σ� τάξη των οικ��ων μητρώων το� π δ
71/2019 (  112),     .Α� αντ�στοιχο� προϋπολογισμού ανά κατηγορ�α έργο� . 

128   :  . 22.        �ροαιρ�τικ� �πιλογ� � παρ Ε τ�θ�ται κατά διακριτικ� ��χέρ�ια τη� αναθέτο�σα�
       82  . 4412/2016.   αρχ�� και σ�μπληρών�ται σύμφωνα μ� το άρθρο το� ν Επισημα�ν�ται ότι

              όλ�� οι απαιτ�σ�ι� πρέπ�ι να σχ�τ��ονται και να ��ναι ανάλογ�� μ� το αντικ��μ�νο τη�
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμ�αση� άρθρο παρ ν

129             Το �δάφιο α�τό προστ�θ�ται κατά την κρ�ση τη� αναθέτο�σα� αρχ�� σύμφωνα μ�
  78 . 1  . 4412/2016,  .το άρθρο παρ το� ν άλλω� διαγράφ�ται

130      . �ροαιρ�τικ� �πιλογ� σ�μπλ�ρωση� το� �δαφ�ο�      78 . 2Σύμφωνα μ� το άρθρο παρ
 . 4412/2016,         το� ν στην π�ρ�πτωση σ�μ�άσ�ων έργων οι Αναθέτο�σ�� Αρχέ� μπορούν να

          απαιτούν την �κτέλ�ση ορισμένων κρ�σιμων καθηκόντων απ��θ��α� από τον �διο τον
.προσφέροντα

131           ,  Ω� προ� τον τρόπο �πο�ολ�� των αποδ�ικτικών μέσων το� παρόντο� άρθρο� τα
  /        . οπο�α έχο�ν σ�νταχθ�� παραχθ�� από το�� �διο�� το�� οικονομικού� φορ��� πρ�λ
 8 . 3  . . άρθρο παρ τη� μ� αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ

132    79�ρ� άρθρο Α . 4 . 4412/2016, παρ ν
133  Ε         πισημα�ν�ται ότι η ανωτέρω δ�νατότητα �ναπόκ�ιται στη διακριτικ� ��χέρ�ια

  .         το� οικονομικού φορέα Εξακολο�θ�� να �φ�σταται η δ�νατότητα να �πογράφ�ται το
          ΕΕΕΣ από το σύνολο των φ�σικών προσώπων πο� αναφέρονται στα  τ�λ��τα�α δύο

   73 . 1   . 4412/2016.�δάφια το� άρθρο� παρ το� ν
134  .  79  . 4412/2016�ρ�λ άρθρο Α ν
135 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Βλ ΔΕΕ απόφαση τη� σκ
136  .   754/2020, 753/2020 (  )Βλ �νδ�ικτικά ΣτΕ Δ Τμ�μα
137  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ σ� σ�νδ�ασμό μ� άρθρο παρ Α ν





138            Εφιστάται η προσοχ� των αναθ�το�σών αρχών στο ότι πρέπ�ι να �ητ��ται η
    προσκόμιση δικαιολογητικών προ� απόδ�ιξη μόνο     των λόγων αποκλ�ισμού και των

       .  ,κριτηρ�ων �πιλογ�� πο� έχο�ν τ�θ�� στην παρούσα διακ�ρ�ξη Επισημα�ν�ται
, ,     ,    .  79 .  5  .  4412/2016,  π�ραιτέρω ότι η αναθέτο�σα αρχ� δύναται κατά το αρ παρ το� ν να

  ,         �ητ�� από προσφέροντ�� σ� οποιοδ�ποτ� χρονικό σημ��ο κατά τη διάρκ�ια τη�
,      ,    διαδικασ�α� να �πο�άλλο�ν όλα � ορισμένα δικαιολογητικά όταν α�τό απαιτ��ται για

    .την ορθ� δι�ξαγωγ� τη� διαδικασ�α�
139  .  12  80  .4412/2016.�ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
140      73  .  2     .  4412/2016  :  “Σύμφωνα μ� το άρθρο παρ τ�λ��τα�ο �δάφιο το� ν  Αν ο

           ,οικονομικό� φορέα� ��ναι Έλληνα� πολ�τη� � έχ�ι την �γκατάστασ� το� στην Ελλάδα
          οι �ποχρ�ώσ�ι� το� πο� αφορούν τι� �ισφορέ� κοινωνικ�� ασφάλιση� καλύπτο�ν τόσο

      την κύρια όσο και την �πικο�ρικ� ασφάλιση."
141  .  12  80  .4412/2016.�ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
142           Οι �π�ύθ�ν�� δηλώσ�ι� το� παρόντο� τ�ύχο�� �πογράφονται και γ�νονται αποδ�κτέ�

      4.2. )   σύμφωνα μ� τα ορι�όμ�να στο άρθρο � τη� παρούσα�
143          .Εφόσον η αναθέτο�σα αρχ� την �πιλέξ�ι ω� λόγο αποκλ�ισμού
144  .  12  80  .4412/2016.�ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
145  .   . . �ρ�λ το μ� α π 2440/22-04-2021    «    έγγραφο τη� Αρχ�� Ενια�ο �ιστοποιητικό Δικαστικ��

» ( : 9 -7 6).��ρ�γγ�ότητα� ΑΔΑ ΒΚΩΟΞΤΒ Δ
146        eCertis     � πλατφόρμα τη� Ε�ρωπαϊκ�� Επιτροπ�� για την ανα��τηση ισοδύναμων

  -   .   ,   ,  πιστοποιητικών άλλων κρατών μ�λών τη� ΕΕ ��ναι διαθέσιμη χωρ�� κόστο� στη
.  διαδρομ� https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.      Επισημα�ν�ται ότι η ΕΑΑΔ�ΣΥ ��ναι ο
           eCertis αρμόδιο� �θνικό� φορέα� για την καταχώρηση και τ�ρηση των στοιχ��ων το� για

 .  .    . .  2282/25-4-2018     την Ελλάδα �ρ�λ το μ� αριθμ πρωτ σχ�τικό έγγραφο τη� Αρχ�� στον
  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ακόλο�θο σύνδ�σμο

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
147       ,   /   ,  Εφόσον η αναθέτο�σα αρχ� τι� �πιλέξ�ι όλ�� � κάποια �� �ξ α�τών ω� λόγο��

.αποκλ�ισμού
148      ,     ,  Επισημα�ν�ται ότι η αναθέτο�σα αρχ� �φόσον μπορέσ�ι να αποδ��ξ�ι μ�

 ,        ,  κατάλληλα μέσα ότι σ�ντρέχ�ι κάποια από τι� π�ριπτώσ�ι� α�τέ� αποκλ���ι
         οποιονδ�ποτ� οικονομικό φορέα από τη σ�μμ�τοχ� στη διαδικασ�α σύναψη� τη�

 . δημόσια� σύμ�αση�
149         .Εφόσον η αναθέτο�σα αρχ� την �πιλέξ�ι ω� λόγο αποκλ�ισμού
150 .  8 . 3310/2005  . . 82/1996.  �ρ�λ άρθρο ν και π δ
151               Για τι� αλλοδαπέ� ανών�μ�� �ταιρ���� ιδρ�θ��σ�� σ� κράτο� μέλο� τη� ΕΕ σχ�τικό

      2012/30/  (��ναι το �αράρτημα Ι τη� οδηγ�α� ΕΕ L315/91)      μ� την οπο�α αναδιατ�πώθηκ� η
 77/91/  (       26/1). . Οδηγ�α ΕΟΚ Επ�σημη Εφημ�ρ�δα τωνΕ�ρωπαϊκών Κοινοτ�των αρ Ν �ρ�λ

 303/2020 ( ).ΣτΕ �πταμ�λ��
152  . . 3  8  . 3310/2005,      239  . �ρ�λ παρ άρθρο� το� ν όπω� τροποποι�θηκ� μ� το άρθρο το� ν

4782/21.
153  .  12  80  .4412/2016.�ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
154           . . 71/2019 (  112). η οπο�α �κδ�δ�ται σύμφωνα μ� τι� �ιδικέ� διατάξ�ι� το� π δ Α�

         Επισημα�ν�ται ότι τα πτ�χ�α των �γγ�γραμμένων στοΜητρώο Εργοληπτικών
 ( . . . .),       3Επιχ�ιρ�σ�ων ΜΕΕ� πο� ��ναι σ� ισχύ κατά την η  2019   Ιο�λ�ο� �ξακολο�θούν να

   1ισχύο�ν ω� την η  2021,      Σ�πτ�μ�ρ�ο� �φόσον πληρούνται οι προϋποθέσ�ι� το�
       2νομοθ�τικού πλαισ�ο� πο� �σχ�� έω� και την α  2019 ( .  65 . 1  Ιο�λ�ο� �ρ�λ άρθρο παρ το�

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020 π δ Α� ω� αντικαταστάθηκ� μ� την παρ το� άρθρο� το� ν
(  256). Α�

155  .  12  80  .4412/2016. �ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
156  .  76 . 4  . 4412/2016�ρ�λ άρθρο παρ το� ν





157         22.  Εφόσον έχ�ι αναφ�ρθ�� σχ�τικ� απα�τηση στο άρθρο Ε σ�μπληρών�ται
     82  . 4412/2016.αναλόγω� σύμφωνα μ� το άρθρο το� ν

158  .  12  80  . 4412/2016.�ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
159     86 . 4635/2019    : Σύμφωνα μ� το άρθρο ν στο ΓΕΜ� �γγράφονται �ποχρ�ωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η�νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν �
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η ΕταιρείαΠεριορισμένη� Ευθύνη� που προβλέπεται στον ν �
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν �
.     (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχέ� Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν � καθώ� και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.     . 1667/1986 ( ` 196) (     ε ο �στικό� Συνεταιρισμό� του ν � στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικό� ο πιστωτικό� και ο οικοδομικό� συνεταιρισμό�
    .  . . .     . 4430/2016 ( ` 205)  .  . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν � και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν �
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η �στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο �Κ και του ν
    .           θο Ευρωπαϊκό� Όμιλο�Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/  (  L. 199,  L. 247)       ,ΕΟΚ ΕΕΕΚ διορθωτικό και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  L. 294) ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ

      ,και έχει την έδρα τη� στην ημεδαπή
     .         1435/2003/ια η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό

 (  L. 207)       ,ΕΚ ΕΕΕΚ και έχει την έδρα τη� στην ημεδαπή
      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούνστην ημεδαπή οι αλλοδαπέ�

     29   ( ) 2017/1132 (  L 169/30.6.2017) εταιρείε� που αναφέρονται στο άρθρο τη� Οδηγία� ΕΕ ΕΕ
     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτο� μέλο� τη� Ευρωπαϊκή�Ένωση� ΕΕ

 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπέ�
              εταιρείε� που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των

      `,αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ
 .    ,       ιδ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικέ� πράξει�

             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσει� προσώπων που έχουν την κύρια
            ` εγκατάσταση ή την έδρα του� στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στι� περιπτώσει� ιβ

 `,και ιγ
 .         293  3  . ι� η Κοινοπραξ�α πο� καταχωρ���ται σύμφωνα μ� το άρθρο παράγραφο� το� ν

4072/2012
160 .  12  80  .4412/2016. �ρ�λ παράγραφο άρθρο� το� ν
161        20 . 5  . 3669/2008Σύμφωνα μ� τη διάταξη το� άρθρο� παρ το� ν : “   Για τη σ�μμ�τοχ�

        σ� διαγωνισμού� δημοσ�ων έργων χορηγ��ται σ� κάθ� �ργοληπτικ� �πιχ��ρηση
  . . .  «  »,   ,     �γγ�γραμμένη στο ΜΕΕ� �νημ�ρότητα πτ�χ�ο� η οπο�α σ� σ�νδ�ασμό μ� τη

         . . .,���α�ωση �γγραφ�� πο� �κδ�δ�ται από την �πηρ�σ�α τ�ρηση� το� ΜΕΕ�  σ�νιστά
«    �π�σημο κατάλογο αναγνωρισμένων �ργοληπτών [...]    και απαλλάσσ�ι τι� �ργοληπτικέ�

         �πιχ�ιρ�σ�ι� από την �ποχρέωση να καταθέτο�ν τα �πιμέρο�� δικαιολογητικά στο��
.”  διαγωνισμού�  ,      22   (   .Επισημα�ν�ται ότι σύμφωνα μ� το άρθρο Τροποποι�σ�ι� το� Ν

4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “π�ρ το� ν Α� .      31 αΤο πρώτο �δάφιο τη� π�ρ�πτωση� τη�
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφο� το� άρθρο� αντικαθ�σταται ω� �ξ�� το� Ν Α�

   80   110,          πλην των άρθρων έω� τα οπο�α παραμένο�ν σ� ισχύ μέχρι την έκδοση το�
    83,   4  5   20  προ�δρικού διατάγματο� το� άρθρο� των παραγράφων και το� άρθρο� και τη�

 1    176παραγράφο� α το� άρθρο� ».
162            Στην π�ρ�πτωση όμω� πο� η Ενημ�ρότητα �τ�χ�ο� δ�ν καλύπτ�ι τι� �ισφορέ�

 ,     .�πικο�ρικ�� ασφάλιση� τα σχ�τικά δικαιολογητικά �πο�άλλονται ξ�χωριστά
163             Μόνο στην π�ρ�πτωση πο� έχ�ι �πιλ�γ�� από την αναθέτο�σα αρχ� ω� λόγο�

.αποκλ�ισμού
164  .  12  80  .4412/2016.�ρ� παράγραφο άρθρο� το� ν
165 .  93  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο το� ν





166 .  165 . 3  . 4412/2016.�ρ�λ άρθρο παρ το� ν
167           ,Οι αναθέτο�σ�� αρχέ� μπορούν να προ�λέπο�ν στα έγγραφα τη� σύμ�αση� ότι

           , κατόπιν αιτ�ματο� το� �π�ργολά�ο� και �φόσον η φύση τη� σύμ�αση� το �πιτρέπ�ι η
          αναθέτο�σα αρχ� κατα�άλλ�ι απ��θ��α� στον �π�ργολά�ο την αμοι�� το� για την

 ,    ,      �κτέλ�ση προμ�θ�ια� �πηρ�σ�α� � έργο� δ�νάμ�ι σύμ�αση� �π�ργολα��α� μ� τον
.   ,       ανάδοχο Στην π�ρ�πτωση α�τ� στα έγγραφα τη� σύμ�αση� καθορ��ονται τα �ιδικότ�ρα

            μέτρα � οι μηχανισμο� πο� �πιτρέπο�ν στον κύριο ανάδοχο να �γ��ρ�ι αντιρρ�σ�ι� ω�
  ,         προ� αδικαιολόγητ�� πληρωμέ� καθώ� και οι ρ�θμ�σ�ι� πο� αφορούν α�τόν τον τρόπο

.           .πληρωμ�� Στην π�ρ�πτωση α�τ� δ�ν α�ρ�ται η ��θύνη το� κύριο� αναδόχο�
 .Σ�μπληρών�ται αναλόγω�

168   .  58  . 4412/2016 �ρ�λ άρθρο το� ν
169    176 . 4412/2016.    ,    �ρ�λ άρθρο ν Στα έγγραφα τη� σύμ�αση� για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000) ,      ανώτ�ρο� των δέκα �κατομμ�ρ�ων ��ρώ μπορ�� να �γκριθ�� και να
           π�ριληφθ�� ρ�τρα π�ρ� διαιτητικ�� �π�λ�ση� κάθ� διαφορά� πο� προκύπτ�ι σχ�τικά μ�

 ,       .την �φαρμογ� την �ρμην��α � το κύρο� τη� σύμ�αση�     Για έργα κατώτ�ρο�
,          προϋπολογισμού απαιτ��ται για τη σ�μπ�ρ�ληψη αντ�στοιχη� ρ�τρα� η σύμφωνη γνώμη

   .         .  το� αρμόδιο� τ�χνικού σ�μ�ο�λ�ο� Μπορ�� να τ�θ�� στο σημ��ο α�τό � στην ΕΣΥ Στα
        ,   σ�μ�ατικά τ�ύχη πο� έχ�ι π�ριληφθ�� ρ�τρα π�ρ� διαιτητικ�� �π�λ�ση� δύναται να

     ,    προ�λέπ�ται στάδιο σ�μ�ι�αστικ�� �π�λ�ση� κάθ� διαφορά� πο� προηγ��ται τη�
   προσφ�γ�� στη διαιτησ�α

170                 Στο παρόν σημ��ο τη� Διακ�ρ�ξη� � στηνΕΣΥ μπορ�� να τ�θ�� ρητά η πρό�λ�ψη για τη
  ,       σύσταση κατασκ��αστικ�� κοινοπραξ�α� σύμφωνα μ� τα �ιδικότ�ρα ορι�όμ�να στο

 165 . 4-6  . 4412/2016.άρθρο παρ το� ν
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