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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2018-2019»
Προϋπολογισμός 1.000.000,00 €
ΣΑΤΑ
ΚΑΕ: 30.7331.02
CPV: 45300000-0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Μ Ε Σ Ω ΤΟΥ Ε Θ ΝΙ ΚΟΥ Σ Υ Σ Τ ΗΜ ΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

4

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχου κατασκευης του εργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019»
Εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθετουσα αρχη: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Οδος
: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
Ταχ.Κωδ.
: 69133
Τηλ.
: 2531352424-409
Telefax
: 2531382705
E-mail
: tydkomot@otenet.gr
Πληροφοριες: : ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ Α., ΤΡΑΧΑΝΑΣ Κ.
1.2
Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δημος Κομοτηνης
1.3
Φορεας κατασκευης του εργου: Δημος Κομοτηνης
1.4
Προϊσταμενη Αρχη : Οικονομικη Επιτροπη και Δημοτικο Συμβουλιο
1.5
Διευθυνουσα η Επιβλεπουσα Υπηρεσια :Διευθυνση Τεχνικων Υπηρεσιων
1.6
Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο :Τεχνικο Συμβουλιο Δημοσιων Έργων Ανατολικης Μακεδονιας
Θρακης
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης καταργηθουν,
συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα, στους προσφεροντες5 η στον αναδοχο τα
στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν καθολικο
διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η προκηρυξη συμβασης οπως δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρουσα διακηρυξη,
γ) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το εντυπο οικονομικης προσφορας, οπως παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποσυστηματος,
ε) ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης,
στ) το τιμολογιο δημοπρατησης,
ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
η) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων
θ) το τευχος συμπληρωματικων τεχνικων προδιαγραφων,
ι) το υποδειγμα ….7
ια) το τευχος τεχνικης περιγραφης,
ιβ) η τεχνικη μελετη,
ιγ) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη επι ολων των ανωτερω
ιδ) ............................8
2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της
συμβασης στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης
www.promitheus.gov.gr, καθως και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης www.komotini.gr.
................................................................................. 9 10
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2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την 28/01/201911 η αναθετουσα αρχη παρεχει σε ολους
τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 30/01/201912
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1 Οι προσφορες υποβαλλονται απο τους ενδιαφερομενους ηλεκτρονικα, μεσω της διαδικτυακης
πυλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια και ω ρα που
οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας διακηρυξης, σε ηλεκτρονικο φακελο του υποσυστηματος.
Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις απαιτειται να
διαθετουν ψηφιακη υπογραφη, χορηγουμενη απο πιστοποιημενη αρχη παροχης ψηφιακης υπογραφης
και να εγγραφουν στο ηλεκτρονικο συστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη πυλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωντας τη διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κοινης Υπουργικης
Αποφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ενωση οικονομικω ν φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται
ψηφιακα, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση, ειτε απο
εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα, επι ποινη απορριψης της
προσφορας, προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης,
συμπεριλαμβανομενης της κατανομης αμοιβης μεταξυ τους,
καθω ς και ο
εκπροσωπος/συντονιστης αυτης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογητικων προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε
εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης 13.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης
της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά
υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.14
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του
προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
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Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 της
παρουσας, και πριν την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει στους
προσφεροντες τον σχετικο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα.
β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο
αρθρο 18 της παρουσας, προβαινουν σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του υποφακελου «Δικαιολογητικα
Συμμετοχης» και του υποφακελου “Οικονομικη Προσφορα”.
γ) Στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», αναρταται απο την Επιτροπη
Διαγωνισμου ο σχετικος καταλογος μειοδοσιας, προκειμενου να λαβουν γνωση οι προσφεροντες.
δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας,σε ελεγχο της ολογραφης
και αριθμητικης αναγραφης των επιμερους ποσοστων εκπτωσης και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης,
βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστημα.
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελη της.
στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης του
αρθρου 24.2 της παρουσας κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν η
ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων και του ελεγχου των εγγυητικων επιστολων, η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες
εργασιμες ημερες.
ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, πριν την ολοκληρωση της συνταξης του πρακτικου της, επικοινωνει με
τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να
διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος
αποκλειεται απο τον διαγωνισμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα και
κινειται διαδικασια πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επομενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση . 15
θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπων συμμετεχοντων. Κατα
της αποφασης αυτης χωρει ενσταση, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.
ι) Επισημαινεται οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), η
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιηθει μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος.
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4.2

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

α) Μετα την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλει, στο πλαισιο της σχετικης
ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», τον
προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκαπέντε (15) ημερών 16 τα προβλεπομενα στις
κειμενες διαταξεις δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα
νομιμοποιησης17.
β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη.
γ) Αν δεν υποβληθουν τα ως ανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που υποβληθηκαν,
παρεχεται προθεσμια στον προσωρινο αναδοχο να τα υποβαλει η να τα συμπληρωσει εντος πεντε (5)
ημερων απο την κοινοποιηση σχετικης ειδοποιησης σε αυτον μεσω της λειτουργικοτητας της
“Επικοινωνιας” του υποσυστηματος. Η αναθετουσα αρχη μπορει να παρατεινει την ως ανω προθεσμια,
εφοσον αιτιολογειται αυτο επαρκως και κατ’ ανωτατο οριο για δεκαπεντε (15) επιπλεον ημερες.
Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογητικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προσκομιζονται υποχρεωτικα
απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο, τα
εγγραφα που απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπη μορφη, συμφωνα με τις διαταξεις του
αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας'', οπως τροποποιηθηκε με τις
διαταξεις του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιστωθει οτι:
i) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδη
η ανακριβη η
ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας, 18
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της τιμης τηρουμενης της
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋ ποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (ΤΕΥΔ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση ο προσωρινος αναδοχος
μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα της ειδοποιησης/προσκλησης για την προσκομιση των
δικαιολογητικων κατακυρωσης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15 της παρουσας.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενας
απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης του αρθρου 22, η
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο την
Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια, στη συνεχεια, το κοινοποιει, μεσω της «λειτουργικοτητας της
«Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη για τη ληψη αποφασης.
Η αναθετουσα αρχη προβαινει, μετα την εγκριση του ανωτερω πρακτικου, στην κοινοποιηση της
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αποφασης κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, σε καθε προσφεροντα εκτος απο
τον προσωρινο αναδοχο, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, μεσω της λειτουργικοτητας της
«Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου στον χωρο
«Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».
ε) Μετα την απρακτη παροδο των προθεσμιων, τοσο της ασκησης των προβλεπομενων βοηθηματων
και μεσων στο σταδιο της προδικαστικης και δικαστικης πρoστασιας, οσο και των αποφασεων
αναστολων επι αυτων και μετα την ολοκληρωση του προσυμβατικου ελεγχου απο το Ελεγκτικο
Συνεδριο, εφοσον απαιτειται, συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201319, ο προσωρινος
αναδοχος, υποβαλλει, εφοσον απαιτειται20, επικαιροποιημενα τα δικαιολογητικα του αρθρου 23.323.10 της παρουσας, μετα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης, μεσω της
λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος, προκειμενου να διαπιστωθει οτι δεν εχουν
εκλειψει οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης του αρθρου 21, οτι εξακολουθουν να πληρουνται τα κριτηρια
επιλογης του αρθρου 22 και οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του ιδιου αρθρου.
Μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος κοινοποιειτα η αποφαση
κατακυρωσης στον προσωρινο αναδοχο21. Με την ιδια αποφαση καλειται ο αναδοχος οπως προσελθει
σε ορισμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του η αναθετουσα αρχη
προθεσμια που δεν μπορει να υπερβαινει τις εικοσι (20) ημερες απο την κοινοποιηση ειδικης
ηλεκτρονικης προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος,
προσκομιζοντας, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης. Η εν λογω κοινοποιηση
επιφερει τα εννομα αποτελεσματα της αποφασης κατακυρωσης, συμφωνα με οριζομενα στην παρ. 3
του αρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην
ειδικη προκληση, κηρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση
συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον
συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει τιμης. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν
προσελθει για την υπογραφη του συμφωνητικου, η διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται,
συμφωνα με την περιπτωση β της παραγραφου 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του22.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης23.
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπομενα στην περ. α της παρ. 1 του αρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής24.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου25. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στην παρ. 5 αρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα εγγραφα της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεσθει το εργο ειναι τα αναφερομενα
παρακατω. Σε περιπτωση ασυμφωνιας των περιεχομενων σε αυτα ορων, η σειρα ισχυος
καθοριζεται ως κατωτερω.
1. Το συμφωνητικο.
2. Η παρουσα Διακηρυξη.
3. Η Οικονομικη Προσφορα.
4. Το Τιμολογιο Δημοπρατησης
5. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
7. Ο Προϋ πολογισμος Δημοπρατησης.
8. Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου.
9. Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

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

6.2.

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

6.3.

Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
μπορουν να συνοδευονται απο μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο
προσωπο αρμοδιο κατα τις διαταξεις της εθνικης νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο
αρμοδιο της χωρας στην οποια εχει συνταχθει εγγραφο26. Επισης, γινονται υποχρεωτικα
αποδεκτα ευκρινη φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και
εχουν επικυρωθει απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 περ. β του αρθρου
11 του ν. 2690/1999 “Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας”, αντικατασταθηκε ως ανω με το αρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα, χωρις να συνοδευονται απο
μεταφραση στην ελληνικη

6.5.

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

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
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7.2

7.3

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 27
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,28
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )29
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οπως
τροποποιηθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυρωση των στοιχειων του αναδοχου
με τα στοιχεια του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινη αποφαση των
Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 30, καθως και η αποφαση του Υφυπουργου Οικονομιας και Οικονομικων υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διαταξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας».
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7.4

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις31, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη
εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, εστω και
αν δεν αναφερονται ρητα.

7.5

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

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

Το εργο χρηματοδοτειται απο το πρόγραμμα ΣΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και είναι
εγγεγραμμένο στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου με 30.7331.02 και πίστωση
έτους 2018 50.000,00 €, 2019 400.000,00 € και έτους 2020 550.000,00 € 32
Το εργο υποκειται στις κρατησεις33 που προβλεπονται για τα εργα αυτα,
περιλαμβανομενης της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της
Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της Αρχης
Εξετασης Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συμφωνα με το αρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
καθω ς και της κρατησης 6%0, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του
ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποφασης του
Υπουργου Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235).

8.2.

Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους
κ.λ.π. καθοριζονται στο αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τον Κυριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιστοιχο
αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουσα αρχη34 μπορει, κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων, να καλεσει τους
οικονομικους φορεις, μεσω της λειτουργικοτητας της ‘’Επικοινωνιας” του υποσυστηματος να
συμπληρωσουν η να διευκρινισουν τα εγγραφα η δικαιολογητικα που εχουν υποβαλει,
συμπεριλαμβανομενης και της οικονομικης τους προσφορας, μεσα σε ευλογη προθεσμια, η οποια δεν
μπορει να ειναι μικροτερη απο επτά (7) ημέρες απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους της
σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδηποτε διευκρινιση η συμπληρωση που υποβαλλεται απο τους προσφεροντες η υποψηφιους,
χωρις να εχει ζητηθει απο την αναθετουσα αρχη35, δεν λαμβανεται υποψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η αποφαση με αρ.πρωτ. 30349/26-10-2018 Απόφαση για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ 18REQ003917610 2018-1030), για τα οικονομικα ετη 2018 /2019/2020 και με αρ. 649 καταχωρηση στο βιβλιο εγκρισεων και
εντολων πληρωμης της Δ.Ο.Υ. συμπληρωνεται και ο αριθμος της αποφασης εγκρισης της πολυετους
αναληψης σε περιπτωση που η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη, συμφωνα
με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).36
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019»
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε37 1.000.000,00 Ευρώ και
αναλυεται σε:
Δαπανη Εργασιων 593.559,20€
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 106.840,66€
Απροβλεπτα38 (ποσοστου 15% επι της δαπανης εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
105.059,98 € που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
.............................................................39
Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου 191,77€ συμφωνα με το
αρθρο 153 του ν. 4412/2016, απολογιστικα 800,00€ συμφωνα με το αρθρο 154 του ν.
4412/2016 και ΦΠΑ 24% ποσου 193.548,39€.
Ρητρα προσθετης καταβολης (πριμ), συμφωνα με το αρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(εφοσον προβλεπεται).
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Σκοπος του εργου ειναι η συντηρηση των παρακατω κτιριων οπου θα εκτελεστουν οικοδομικες και
ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ Β.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΙΤΗ – ΚΕΦΟ ΡΟΔΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΣΜΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΙΚΠΑ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
14
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΡΠΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΘΗΝΙΩΝ» - ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΛΙΟΥ
ΚΕΠ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΣΜΙΟΥ
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
WC – ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ
ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ

Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ. 4
του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋ ποθεσεις των
αρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:


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



Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.



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



Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του εργου
ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) της δαπανης της αρχικης αξιας συμβασης χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροιστικη αυτη ανακεφαλαιωση
λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε αλλη.
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%), μειωνουν
ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες δαπανες.
Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη γνωμη του
Τεχνικου
Συμβουλιου,
υστερα
απο
εισηγηση
του
φορεα
υλοποιησης.
Ο προϋ πολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται η παραγραφος αυτη αναλυεται σε Οομαδες
εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του τεχνικου
αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο ποσοστο
εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους. Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, η
οποια μετα την εκδοση της θα εχει εφαρμογη σε ολα τα ως ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες
εργασιων ανα κατηγορια εργων.
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικη προθεσμια εκτελεσης του εργου, οριζεται σε δώδεκα (12) μήνες απο την ημερα
υπογραφης της συμβασης40.
Οι αποκλειστικες και ενδεικτικες τμηματικες προθεσμιες του εργου αναφερονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋ ποθεσεις του νομου αυτου.
Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα
με τα οριζομενα στο αρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα. 41
Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικω ν προσφορω ν.42
Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηριο για την αναθεση της συμβασης ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες
οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 α) του αρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικης επιστολης συμμετοχης, που ανερχεται στο ποσο των 16.129,03 ευρώ. 43
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικω ν φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει
και τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεω σεις ολων των οικονομικω ν φορεων
που συμμετεχουν στην ενωση.

15.2

Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με το αρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια :
α) την ημερομηνια εκδοσης,
β) τον εκδοτη,
γ) τον κυριο του εργου η το φορεα κατασκευης του εργου που ειναι ο Δημος Κομοτηνης
προς τον οποιο απευθυνονται,
δ) τον αριθμο της εγγυησης,
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση,
στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ
του οποιου εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης αναγραφονται ολα τα
παραπανω για καθε μελος της ενωσης),
ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε
εκδοτης παραιτειται του δικαιω ματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε
περιπτωση καταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε
ισχυον τελος χαρτοσημου,
η) τα στοιχεια της διακηρυξης (αριθμος ΑΔΑΜ, ετος, τιτλος εργου ) και την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορω ν,
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης,
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της
εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση
εκεινου προς τον οποιο απευθυνεται.
(Στο σημειο αυτο γινεται παραπομπη στα σχετικα υποδειγματα, εφοσον υπαρχουν).
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15.3

Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα τη
ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 19 της παρουσας, ητοι μεχρι 0412-2019, αλλως η προσφορα απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη
της προσφορας, να ζητα απο τον προσφεροντα να παρατεινει, πριν τη ληξη τους, τη
διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης.

15.4

Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, υπερ του κυριου του εργου, μετα απο γνω μη του
Τεχνικου Συμβουλιου αν ο προσφερων αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια
ισχυος αυτης και στις περιπτω σεις του αρθρου 4.2 της παρουσας.
Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του ποσου
της εγγυησεως.

15.5

Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης
καλης εκτελεσης.
Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στους λοιπους προσφεροντες, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016 44.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)45
16.1
16.2

Δεν46 προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο47
Δεν προβλεπεται η πληρωμη πριμ στην παρουσα συμβαση

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα
με το αρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι
της αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης,
οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.
Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποια
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν
την τροποποιηση, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι
του ποσου της αυξησης χωρις ΦΠΑ.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την εφαρμογη
ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση της αναθετουσας αρχης η του κυριου του εργου
εναντι του αναδοχου.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, με αιτιολογημενη αποφαση
του Προϊ σταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, ιδιως μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης
του αναδοχου. Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του
ποσου της εγγυησεως.
Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην
παραγραφο 15.2 της παρουσας και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης
συμβασης .
17.2 Εγγυηση καλης λειτουργιας
..........................................48
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικες επιστολες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιστωτικα ή χρηματοδοτικά
ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη της Ενωσης η του
Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες
διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να
παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, με παρακαταθεση σε αυτο
του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. 49
Αν συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμειο
Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της
εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.
17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/ αναδοχου απο
εναν η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.
Εαν η εγγυηση εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισημες
γλωσσες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραση στην ελληνικη
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 6.3. της παρουσας.
Η αναθετουσα αρχη επικοινωνει με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδωσει τις εγγυητικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους50.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών51 ορίζεται η
04 /02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
08/02/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.52

των προσφορών ορίζεται η

Αν, για λογους ανωτερας βιας η για τεχνικους λογους δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η
καταληκτικη ημερομηνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Η αποφαση αυτη κοινοποιειται
στους προσφεροντες, μεσω της
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει, καθως και
στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα εννέα (9) μηνών 53, απο την ημερομηνια ληξης της
προθεσμιας υποβολης των προσφορων.
Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους
προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος της προσφορας τους και της εγγυησης
συμμετοχης.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκηρυξη συμβασης 54 και η παρουσα Διακηρυξη δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Διακηρυξη αναρταται και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης (www.komotini.gr),
(εφοσον υπαρχει), συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας.
3. Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο55, συμφωνα με το
αρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της προκηρυξης της
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων για
την αναθεση του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου δημοσιευσεων
βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων 56 που
δραστηριοποιουνται σε εργα κατηγοριας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 57και που
ειναι εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με την
Ένωση
Προσαρτηματος
I
της
ως
ανω
Συμφωνιας,
καθως
και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.
21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.58,
21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης. Στην
περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η πληρωση των απαιτησεων του αρθρου 22 Α και Β πρεπει
να ικανοποιειται απο καθε μελος της ενωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε διαδικασια συναψης συμβασης, εφοσον
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο
τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη59 καταδικαστικη αποφαση για εναν απο τους
ακολουθους λογους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της διαφθορας στην
οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφο 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η στο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα,
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γ) απάτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 της συμβασης σχετικα με την προστασια των οικονομικων
συμφεροντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρωθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 της αποφασης-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου της 26ης Οκτωβριου 2005, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες και τη
χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματωθηκε στην
εθνικη νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων της,
καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε
αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου
του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου, αφορα τους
διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα τον
Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Διοικητικου
Συμβουλιου60.
22.A.2 Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την
εθνικη νομοθεσια η/και η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο
προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων
κοινωνικης ασφαλισης.
Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του
που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την επικουρικη
ασφαλιση.
Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους.
22.Α.2α Η αναθετουσα αρχη γνωριζει η μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι εχουν επιβληθει
σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια
ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος
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Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με
την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψηλης» η «πολυ
υψηλης» σοβαροτητας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η ββ)
δυο (2) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος Επιθεωρησης
Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που αφορουν την αδηλωτη εργασια, οι οποιες
προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους.
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ61.
22.A.3 α) Κατ’εξαιρεση, για τους πιο κατω επιτακτικους λογους δημοσιου συμφεροντος ............ 62( οπως
δημοσιας υγειας η προστασιας του περιβαλλοντος, οι οποιοι συμπληρωνονται απο την αναθετουσα
αρχη ) δεν εφαρμοζονται οι παραγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιρεση, οταν ο αποκλεισμος ειναι σαφως δυσαναλογος, ιδιως οταν μονο μικρα ποσα των
φορων η των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης δεν εχουν καταβληθει η οταν ο προσφερων
ενημερωθηκε σχετικα με το ακριβες ποσο που οφειλεται λογω αθετησης των υποχρεωσεων του οσον
αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης σε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε τη
δυνατοτητα να λαβει μετρα, συμφωνα με το τελευταιο εδαφιο της περ. β' της παρ. 2 του αρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο την εκπνοη της προθεσμιας υποβολης προσφορας του αρθρου 18 της παρουσας,
δεν εφαρμοζεται 63η παραγραφος 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:64
(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η ειδικης
εκκαθαρισης η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει υπαχθει
σε διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριοτητες η
εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια,
προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν
οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στην παραπανω
περιπτωση, υπο την προϋ ποθεση οτι η αναθετουσα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε
θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τη
συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας
συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,
(δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα
την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την
πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,
(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης
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αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.
22.Α.5. Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋ ποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 65
22.Α.6. Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
προηγουμενων παραγραφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3)
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.66
22.Α.7. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις
παραγραφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.467 μπορει να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει
οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος
λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται
απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις
αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου
αδικηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο
φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη
αποφαση, απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορει
να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στην εν
λογω αποφαση στο κρατος - μελος στο οποιο ισχυει η αποφαση.
22.Α.8. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαση του αρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινη του αποκλεισμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο την παρουσα διαδικασια
συναψης δημοσιας συμβασης .
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 68
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η στα Νομαρχιακα
Μητρωα στην κατηγορια/-ιες εργου του αρθρου 21 της παρουσας69. Οι προσφεροντες που ειναι
εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα
Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια70
(i) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας που οριζονται
στο αρθρο 100 του ν. 3669/2008, για την 1η τάξη (καταθεσεις σε τραπεζα, παγια στοιχεια για τις
ταξεις, ιδια κεφαλαια, δεικτες βιωσιμοτητας, κλπ).
(ii) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις οικονομικης και
χρηματοοικονομικης επαρκειας που οριζονται στο αρθρο 100 του Ν.3669/2008, για την Α2 τάξη
(καταθεσεις σε τραπεζα, παγια στοιχεια για τις ταξεις, ιδια κεφαλαια, δεικτες βιωσιμοτητας, κλπ).
Οι ενωσεις Οικονομικων φορεων που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου
οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας που οριζονται
στο αρθρο 100 του Ν3669/2008, Α1 τάξη (καταθεσεις σε τραπεζα, παγια στοιχεια για τις ταξεις, ιδια
κεφαλαια, δεικτες βιωσιμοτητας, κλπ) συμφωνα με το αρθρο 76 παρ. 3β του ν4412/2016
(αναβάθμιση ορίου)
Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να υπερβαινουν
τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71
(i) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις τεχνικης ικανοτητας που οριζονται στο αρθρο 100 του ν.
3669/2008, για την 1η τάξη (στελεχωση, τεχνικος εξοπλισμος, εμπειρια κλπ).
(ii) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις τεχνικης ικανοτητας που οριζονται
στο αρθρο 100 του ν. 3669/2008, για την Α2 τάξη (στελεχωση, τεχνικος εξοπλισμος, εμπειρια κλπ).
Οι ενωσεις Οικονομικων φορεων που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορια εργου
οφειλουν να πληρουν τις απαιτησεις τεχνικης ικανοτητας που οριζονται στο αρθρο 100 του
Ν3669/2008, Α1 τάξη (στελεχωση, τεχνικος εξοπλισμος εμπειρια κλπ) συμφωνα με το αρθρο 76
παρ.3β του Ν.4412/2016 (αναβάθμιση ορίου).

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης72
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους.
Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις, στις
ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης
και εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στην παρουσα διακηρυξη. Όσον αφορα τα
κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που οριζονται
στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν. 4412/2016 η με την
σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται στις ικανοτητες αλλων
φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για τις οποιες απαιτουνται
οι συγκεκριμενες ικανοτητες.
24

19PROC004303666 2019-01-04
Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι73 για την εκτελεση της συμβασης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των
συμμετεχοντων στην ενωση η αλλων φορεων (για τα κριτηρια της οικονομικης και
χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα).
Η εκτελεση των ......74 γινεται υποχρεωτικα απο τον προσφεροντα η, αν η προσφορα υποβαλλεται απο
ενωση οικονομικων φορεων, απο εναν απο τους συμμετεχοντες στην ενωση αυτη.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής75
23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι
ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋ ποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α της παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου,
διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου
σε αυτον 76.
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης77.
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ και
το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η περισσοτερων
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καθε φορεα στις ικανοτητες του
οποιου στηριζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋ ποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21 και
22 της παρουσας, κρινονται κατα την υποβολη της προσφορας, κατα την υποβολη των
δικαιολογητικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα με
το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικος φορεας υποχρεουται να αντικαταστησει εναν φορεα στην ικανοτητα του οποιου
στηριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πληροι το σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 478 του αρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα στοιχεια,
αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα η τις
συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε κρατος
- μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο φακελο
επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η δηλωση για την
προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης
(ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας79:
Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α ο προσωρινος αναδοχος
υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποσπασμα του ποινικου μητρωου η,
ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του
κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω
οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες οι προϋ ποθεσεις. Η υποχρεωση
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων
της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του
οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου
φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογικη ενημεροτητα) και στην καταβολη των
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη ενημεροτητα)80 συμφωνα με την ισχυουσα νομοθεσια
του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα.
Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι
φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα δημοσια εργα που ειναι
σε εξελιξη81. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση82 περι του οτι δεν εχουν
υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν τετοια υποχρεωση θα
υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της οικειας Δ.Ο.Υ.
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ασφαλιστικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο ασφαλιστικο φορεα83. Η
ασφαλιστικη ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου
φορεα α) ως φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για
εργα που εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ) για τα στελεχη του που εχουν υποχρεωση
ασφαλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν
αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας (κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους
με σχεση εξαρτημενης εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο
προσωπικο Δεν αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα
ασφαλιστικης ενημεροτητας των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως
εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο
υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν απασχολουν τετοιο
προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο απο τη Διευθυνση Προγραμματισμου
και Συντονισμου της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις
επιβολης προστιμου που εχουν εκδοθει σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστημα δυο (2)
ετων πριν απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2284: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας. Για τους οικονομικους φορεις που
ειναι εγκαταστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα το πιστοποιητικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευση, ,
πτωχευτικο συμβιβασμο, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης
εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιητικο οτι το
νομικο προσωπο δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση εκδιδεται απο το οικειο
Πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση
με αποφαση των εταιρων εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα
ισχυουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων85.
(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα η οπου
τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α., το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.
Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα πιστοποιητικα αυτα δεν
καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α της
παρουσας.
Αν διαπιστωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, στην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιστοποιητικα, η
προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2286, υποβαλλεται υπευθυνη
δηλωση του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου87.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2288, για τις εργοληπτικες
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα
αρμοδια επιμελητηρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα
με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο
επαγγελματικο παραπτωμα.
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2289
Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες
που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου
υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου τους].
- Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι
ονομαστικες
- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας,
το πολυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιζουν μονο την αναλυτικη
κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ
τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαιτηση για την
υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες, καλυπτεται
συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δικαιο της εδρας τους ονομαστικες
μετοχες, προσκομιζουν :
αα) Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι
μετοχες ειναι ονομαστικες.
ββ) Αναλυτικη κατασταση μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια
αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας με ημερομηνια το πολυ 30 εργασιμες
ημερες πριν την υποβολη της προσφορας.
γγ) Καθε αλλο στοιχειο απο το οποιο να προκυπτει η ονομαστικοποιηση μεχρι φυσικου προσωπου
των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την υποβολη της
προσφορας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο της χωρας στην οποια εχουν την εδρα
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν :
αα) Βεβαιωση περι μη υποχρεωσης ονομαστικοποιησης των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοσον
υπαρχει σχετικη προβλεψη, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνη δηλωση του διαγωνιζομενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τηρειται τετοια κατασταση, προσκομιζεται σχετικη κατασταση μετοχων (με 1%),
συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στην εταιρεια.
δδ) Αν δεν προσκομισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι
μετοχοι αυτοι δεν της ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχη δεν υπεισερχεται στην κριση της ως ανω
αιτιολογιας. Δυναται ωστοσο να αποδειξει τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων και μονο
στην περιπτωση αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ90
στην κατηγορια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορια ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν
στην προηγουμενη περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε
θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιητικο αντιστοιχου
επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο μητρωο, το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικος
φορεας οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που
περιεχει

ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο τη βεβαιωση
εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται
στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. 91
Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη
των λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με την τιθεμενη στο
αρθρο 22.Γ απαιτηση.
Ειδικα, για την αποδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυει η
 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο
πινακα ολων των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονομενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο
κοινοπραξιας η υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και
το συνολικο ανεκτελεστο, για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν
ενημεροτητα πτυχιου κατα τις κειμενες διαταξεις
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα
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πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης, εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικω ν φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που
περιεχει

ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο τη

βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα
κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 92 αναλογα με την τιθεμενη
στο αρθρο 22.Δ απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαϊ κ α
προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης
εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο
πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του
παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 93
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, στον φακελο “Δικαιολογητικα
Προσωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης του
νομιμου εκπροσωπου.
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ολες οι
μεχρι σημερα τροποποιησεις αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου
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καταστατικου (εφοσον υπαρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπησης του νομικου προσωπου,
4. Πρακτικο Δ.Σ περι εγκρισης συμμετοχης στο διαγωνισμο, στο οποιο μπορει να περιεχεται
και εξουσιοδοτηση (εφοσον αυτο προβλεπεται απο το καταστατικο του υποψηφιου
αναδοχου) για υπογραφη και υποβολη προσφορας σε περιπτωση που δεν υπογραφει ο ιδιος
ο νομιμος εκπροσωπος του φορεα την προσφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του
διαγωνισμου και οριζεται συγκεκριμενο ατομο,
5. Πιστοποιητικο αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι τροποποιησεων του
καταστατικου / μη λυσης της εταιρειας, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει το πολυ τρεις (3)
μηνες πριν απο την ημερομηνια υποβολης προσφορων.
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφο του καταστατικου, με ολα τα μεχρι σημερα τροποποιητικα, η φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο δικηγορο, κωδικοποιημενου καταστατικου, εφοσον υπαρχει.
2. Πιστοποιητικα αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι των τροποποιησεων του
καταστατικου.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα συστασης τους
εκδιδονται με βαση την ισχυουσα νομοθεσια της χωρας που ειναι εγκατεστημενα, απο την
οποια και εκδιδεται το σχετικο πιστοποιητικο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαϊ κα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουν να υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικω ν φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν
λογω καταλογο.
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο, που εκδιδεται απο τον οργανισμο πιστοποιησης, συνιστα τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικω ν που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης
τους.
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοσον υποβαλλουν
«Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ, απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολης των
δικαιολογητικω ν 94:
- αποσπασμα ποινικου μητρω ου του αρθρου 23.3.(α) της παρουσας για τον Προεδρο και
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης. Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα
πρεπει να υποβληθει αυτοτελω ς αποσπασμα ποινικου μητρω ου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.95
- τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας
υπο την προϋ ποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως (ολες οι προβλεπομενες περιπτω σεις) απο
την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου
22. Α.4. (θ).96
- το πιστοποιητικο της αρμοδιας αρχης για την ονομαστικοποιηση των μετοχω ν του αρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης της εργοληπτικης επιχειρησης.
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Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικω ς ενημερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφερων
προσκομιζει επιπλεον της Ενημεροτητας Πτυχιου, ασφαλιστικη ενημεροτητα για τα στελεχη αυτα.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων,
η αποδειξη οτι θα εχει στη διαθεση του τους αναγκαιους πορους, γινεται με την υποβολη σχετικου
συμφωνητικου των φορεων αυτω ν για τον σκοπο αυτο.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομενων περιλαμβανει τους ακολουθους ηλεκτρονικους
υποφακελους:
(α) υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»
συμφωνα με τα κατωτερω:
24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου,
να περιεχει97 τα ακολουθα:
- α) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει το ψηφιακα υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες
φορμες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που
προτεινει.
25.2. Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.
25.3. .................................................................... 98
25.4 Η αναθετουσα αρχη:
α) επαληθευει υποχρεωτικα τη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της παρουσας για
τους υπεργολαβους και οτι διαθετουν τα αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που
αναλαμβανουν συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν απο την
ως ανω επαληθευση προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του και οτι δεν καλυπτει τα
αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που αναλαμβανει συμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εγκριση κατασκευης του δημοπρατουμενου εργου, αποφασιστηκε με την αριθμ. 398/2018
Αποφαση του ΔΣ.
26.2 Ο Κυριος του Έργου μπορει να εγκαταστησει για το εργο αυτο Τεχνικο Συμβουλο. Ο
Αναδοχος του εργου, εχει την υποχρεωση να διευκολυνει τις δραστηριοτητες του Τεχνικου
Συμβουλου, που πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της Υπηρεσιας με αυτον.
26.3...........................................................................................99
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12/12/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμο πρωτ .

285/2018 αποφαση Οικονομικης Επιτροπης του Δημου Κομοτηνης
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Για την εννοια των “κατω των οριων” δημοσιων συμβασεων , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Συμπληρωνονται τα στοιχεια της αναθετουσας αρχης. Επισημαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις
δυνανται να χρησιμοποιουν το παρον τευχος διακηρυξης για τις συμβασεις που αναθετουν
συμφωνα με τις διαταξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγραφεται ο κωδικος ταυτοποιησης της διατιθεμενης πιστωσης (π.χ. κωδικος εναριθμου εργου
στο ΠΔΕ η κωδικος πιστωσης του τακτικου προϋ πολογισμου του φορεα υλοποιησης). Σε περιπτωση
συγχρηματοδοτουμενων εργων απο πορους της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αναγραφεται και ο τιτλος του
Επιχειρησιακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ η αλλου συγχρηματοδοτουμενου απο πορους ΕΕ
προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο.
Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχης.
Mεσω της λειτουργικοτητας ''Επικοινωνια'' του υποσυστηματος
Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηρυξη συμβασης περιλαμβανει κατ' ελαχιστον τις
πληροφοριες που προβλεπονται στο Μερος Γ΄ του Παραρτηματος V του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαινεται οτι, μεχρι την εκδοση τυποποιημενου εντυπου προκηρυξης συμβασης
για συμβασεις κατω των οριων, οι αναθετουσες αρχες, μπορουν να χρησιμοποιουν το αντιστοιχο
τυποποιημενο εντυπο “Προκηρυξη Συμβασης”, αντλωντας το απο τη διαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωνοντας το
αναλογως.
Η περιπτωση ι) συμπληρωνεται και περιλαμβανεται στη Διακηρυξη, εφοσον η αναθετουσα αρχη
προβλεπει υποδειγματα εγγραφων προς υποβολη απο τους οικονομικους φορεις, π.χ εγγυητικων
επιστολων.
Συμπληρωνονται τυχον αλλα εγγραφα συμβασης η τευχη που η αναθετουσα αρχη κρινει αναγκαια
με σκοπο να περιγραψει η να προσδιορισει στοιχεια της συμβασης η της διαδικασιας συναψης.
Όταν ειναι αδυνατο να παρασχεθει ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση σε
ορισμενα εγγραφα της συμβασης μπορει να περιληφθει στο παρον αρθρο της διακηρυξης προβλεψη
οτι τα σχετικα εγγραφα της συμβασης θα διατεθουν με μεσα αλλα πλην των ηλεκτρονικων (οπως
το ταχυδρομειο η αλλο καταλληλο μεσο η συνδυασμος ταχυδρομικων η αλλων καταλληλων μεσων
και ηλεκτρονικων μεσων). Στην περιπτωση αυτη προτεινεται η ακολουθη διατυπωση: «Τα
ακολουθα εγγραφα της συμβασης ........................... διατιθενται απο ………………………….,
οδος …………………, πληροφοριες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερομενοι μπορουν ακομα,
να λαβουν γνωση των παρακατω εγγραφων της συμβασης ……, στα γραφεια της αναθετουσας
αρχης κατα τις εργασιμες ημερες και ωρες.»
Όταν δεν μπορει να προσφερθει ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση σε
ορισμενα εγγραφα της συμβασης, διοτι η αναθετουσα αρχη προτιθεται να εφαρμοσει την παρ. 2 του
αρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφερονται, στο παρον αρθρο της διακηρυξης, τα μετρα προστασιας
του εμπιστευτικου χαρακτηρα των πληροφοριων, τα οποια απαιτουνται, και τον τροπο με τον οποιο
ειναι δυνατη η προσβαση στα σχετικα εγγραφα. Ενδεικτικα, λ.χ., η αναθετουσα αρχη θα μπορουσε
να αναφερει οτι: “Ο οικονομικος φορεας αναλαμβανει την υποχρεωση να τηρησει εμπιστευτικα και
να μη γνωστοποιησει σε τριτους (συμπεριλαμβανομενων των εκπροσωπων του ελληνικου και
διεθνους Τυπου), χωρις την προηγουμενη εγγραφη συγκαταθεση της Αναθετουσας Αρχης, τα
ανωτερω εγγραφα η πληροφοριες που προκυπτουν απο αυτα. Οι οικονομικοι φορεις διασφαλιζουν
την τηρηση των απαιτησεων αυτων απο το προσωπικο τους, τους υπεργολαβους τους και καθε
αλλο τριτο προσωπο που χρησιμοποιουν κατα την αναθεση η εκτελεση της συμβασης. Για τον
σκοπο αυτο, κατα την παραλαβη των εγγραφων της συμβασης, υποβαλλει υπευθυνη δηλωση του ν.
1599/1986 με την οποια δηλωνει τα ανωτερω”.
Συμπληρωνεται απο την Αναθετουσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρως,
ητοι ως την... ), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και αμφιβολιας.
Συμπληρωνεται η τεταρτη ημερα πριν απο τη ληξη της προθεσμιας του αρθρου 14 της παρουσας.Σε
περιπτωση που η ημερα αυτη ειναι αργια, τιθεται η προηγουμενη αυτης εργασιμη ημερα. Πρβλ και
αρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περιπτωση εφαρμογης της διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
34
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4412/2016 “Ελευθερη συμπληρωση τιμολογιου”, οι αναθετουσες αρχες περιλαμβανουν στην εν
λογω περιπτωση (στ) αναφορα για την υποβολη του σχετικου τιμολογιου.
15 Επισημαινεται οτι αν η αναθετουσα αρχη θεωρησει οτι προσφορες φαινονται ασυνηθιστα χαμηλες,
απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξηγησουν την τιμη η το κοστος που προτεινουν στην
προσφορα τους, εντος αποκλειστικης προθεσμιας, κατα ανωτατο οριο δεκα ημερων απο την
κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης. Στην περιπτωση αυτη εφαρμοζονται τα αρθρα 88 και 89
του ν. 4412/2016.
16 Η εν λογω προθεσμια καθοριζεται στα εγγραφα της συμβασης και δεν μπορει να ειναι μικροτερη
των δεκα (10) ουτε μεγαλυτερη των εικοσι (20) ημερων απο την κοινοποιηση της προσκλησης
υποβολης των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου.
17 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
18 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτικων
μεσων ).
19
Η φραση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013” προστιθεται στη διακηρυξη
μονο στις περιπτωσεις εκεινες, στις οποιες προβλεπεται υποχρεωση προσυμβατικου ελεγχου,
συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αλλως διαγραφεται.
20
Επισημαινεται οτι τα δικαιολογητικα του αρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαλλονται
επικαιροποιημενα απο τον προσωρινο αναδοχο, επειτα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας
αρχης, μόνο στην περιπτωση του προσυμβατικου ελεγχου η της ασκησης προδικαστικης
προσφυγης και ενδικων μεσων κατα της αποφασης κατακυρωσης (πρβ. αρθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε απο την περ. 26 του αρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
21 Η αποφαση κατακυρωσης κοινοποιειται στον προσωρινο αναδοχο: 1) στην περιπτωση υποβολης
επικαιροποιημενων δικαιολογητικων, μετα τον ελεγχο αυτων κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφιο,
και 2) στην περιπτωση που δεν απαιτειται η υποβολη αυτων, μετα την ολοκληρωση του ελεγχου
των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου κατα τα οριζομενα στο αρθρο 4.2 α' εως δ' της
παρουσας.
22 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
23
Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016.
24
Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
25
Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016.
26 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
27 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαϊ κης
Ένωσης.
28 Τιθεται μονο εφοσον επιλεγει η διενεργεια κληρωσης για τη συγκροτηση συλλογικων οργανων.
29 Απο 1-1-2017 τιθεται σε ισχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ
113/2010.
30 Τιθεται μονο οταν εκ του συμβατικου ποσου (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρις ΦΠΑ), προκυπτει υποχρεωση
ονομαστικοποπιησης των μετοχων των Α.Ε.
31 Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης της
συμβασης συμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μερος του εφαρμοστεου
θεσμικου πλαισιου της.
32 Όταν προκειται για συγχρηματοδοτουμενο απο την Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεται στη
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλος της Πραξης και του Επιχειρησιακου
Προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθως και τα
ποσοστα συγχρηματοδοτησης της δαπανης του εργου απο εθνικους και ενωσιακους πορους (με
αναφορα στο διαρθρωτικο ταμειο). Επισης, η σχετικη συμπληρωση ακολουθει τη διακριτη ορολογια
Συλλογικες Αποφασεις ( ΣΑ ) εργων η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτησης (ΠΔΕ η Τακτικος
προϋ πολογισμος). Για το ζητημα της αναληψης δαπανων δημοσιων επενδυσεων, βλ. και αρθρο 5
του π.δ. 80/2016.
33 Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου.
35
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Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση.
Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυξεις, οι αποφασεις αναθεσης και οι συμβασεις που συναπτονται για λογαριασμο
των φορεων Γενικης Κυβερνησης αναφερουν απαραιτητα τον αριθμο και τη χρονολογια της
αποφασης αναληψης υποχρεωσης, τον αριθμο καταχωρισης της στα λογιστικα βιβλια του οικειου
φορεα, καθως και τον αριθμο της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που
η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη.". Επισης, συμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακηρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσης που εκδιδονται και
συμβασεις που συναπτονται απο φορεις της Γενικης Κυβερνησης ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει
προηγηθει αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντος. "Πρβλ. και αρθρο 5 του ως ανω διαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσιων επενδυσεων”.
Σε περιπτωση που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσης, διαμορφωνεται αναλογως η
εκτιμωμενη αξια της συμβασης (προϋ πολογισμος δημοπρατησης) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναϋ πολογιζεται κατα την υπογραφη της συμβασης,
αναλογα με την προσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται η εν λογω ποσοστιαια αναλογια του
9% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορει η εναρξη της προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεση
εναρξη των εργασιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφυλαξη της επομενης υποσημειωσης.
Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προσφορων και στην
περιπτωση αυτη προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστο της εγγυησης συμμετοχης δεν μπορει να υπερβαινει το 2% της εκτιμωμενης αξιας της
συμβασης, χωρις το Φ.Π.Α., με αναλογη στρογγυλοποιηση (αρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαφιο πρωτο του
ν. 4412/2016).
Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφοσον συντρεχει περιπτωση, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι
απαραιτητες λεπτομερειες.
Συμπληρωνεται αν προβλεπεται η οχι η χορηγηση προκαταβολης. Συμφωνα με την παραγραφο 10
εδ. α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπως προστεθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτωσεις συγχρηματοδοτουμενων δημοσιων εργων στις διακηρυξεις
υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτητα χορηγησης προκαταβολης. Η υποχρεωση αυτη
εξακολουθει να ισχυει και για τα προγραμματα της περιοδου 2014-2020 δυναμει της παρ. 15 του
αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφοσον προβλεπεται προκαταβολη συμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιστολη
προκαταβολης. Επισημαινεται οτι η εγγυηση καλης εκτελεσης καλυπτει και την παροχη ισοποσης
προκαταβολης προς τον αναδοχο, χωρις να απαιτειται η καταθεση εγγυησης προκαταβολης. Στην
περιπτωση που με την παρουσα οριζεται μεγαλυτερο υψος προκαταβολης (πχ 15%), αυτη
λαμβανεται με την καταθεση απο τον αναδοχο εγγυησης προκαταβολης που θα καλυπτει τη
διαφορα μεταξυ του ποσου της εγγυησης καλης εκτελεσης και του ποσου της καταβαλλομενης
προκαταβολης (παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζητουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυηση καλης
λειτουργιας» για την αποκατασταση των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που
προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυησης καλης λειτουργιας,
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα της συμβασης. Το υψος της εγγυησης καλης λειτουργιας
συμπληρωνεται σε συγκεκριμενο χρηματικο ποσο. Οι εγγυητικες επιστολες καλης λειτουργιας
περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.2 της παρουσας και
επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης.
Τα γραμματια συστασης χρηματικης παρακαταθηκης του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων,
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για την παροχη εγγυησεων συμμετοχης και καλης εκτελεσης (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη)
συστηνονται συμφωνα με την ειδικη νομοθεσια που διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι συστασεως και αποδοσεως
παρακαταθηκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς τις εγγυησεις
συμμετοχης.
Η προθεσμια παραλαβης των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 27 του ν. 4412/2016 .
Προτεινεται οι αναθετουσες αρχες να οριζουν την ημερομηνια ηλεκτρονικης αποσφραγισης των
προσφορων μετα την παρελευση τριων εργασιμων ημερων απο την καταληκτικη ημερομηνια
υποβολης των προσφορων, προκειμενου να εχει προσκομιστει απο τους συμμετεχοντες και η
πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, συμφωνα με τα προβλεπομενα στο αρθρο 3.5. περ. β της
παρουσας.
Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσημειωση για προκηρυξη συμβασης στο αρθρο 2.1 της παρουσας.
Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι την 31/12/2017 σε δυο ημερησιες εφημεριδες και στον
περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοτητα Δ της εγκυκλιου με αριθ. Ε.
16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχια με τα ουσιωδη χαρακτηριστικα του εργου συμφωνα με το αρθρο 11 της παρουσας
(αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριες στις οποιες εμπιπτει το εργο συμφωνα με το αρθρο 100
του ν. 3669/2008 και τους ειδικοτερους ορους του αρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το αρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
61 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περιπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποια προστεθηκε με το αρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επισημαινεται οτι η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιση απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο αποτελει
δυνατοτητα της αναθετουσας αρχης (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιπτωση που
δεν επιθυμει να προβλεψει τη σχετικη δυνατοτητα, η αναθετουσα αρχη διαγραφει την παραγραφο
αυτη.
Επισημαινεται οτι η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιση απο τον υποχρεωτικο αποκλεισμο αποτελει
δυνατοτητα της αναθετουσας αρχης (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιπτωση που
δεν επιθυμει να προβλεψει τη σχετικη δυνατοτητα, η αναθετουσα αρχη διαγραφει την παραγραφο
αυτη.
Οι λογοι της παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικους λογους αποκλεισμου συμφωνα με το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας τα
ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της υπο αναθεση συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες περιστασεις
κλπ), με σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης.
Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμου τιθεται στη διακηρυξη μονο για συμβασεις
εργων προϋ πολογισμου εκτιμωμενης αξιας ανωτερης του 1.000.000,00 ευρω και στην περιπτωση
αυτη συμπληρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
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Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
67 Υπενθυμιζεται οτι αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στην περιπτωση που η
Αναθετουσα Αρχη επιλεξει καποιον απο τους δυνητικους λογους αποκλεισμου.
68 Επισημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης, πλην της καταλληλοτητας για την ασκηση
επαγγελματικης δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειναι
προαιρετικα για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μην περιοριζεται δυσαναλογα η συμμετοχη των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου
των κριτηριων καταλληλοτητας των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τις αναθετουσες
αρχες, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη της ισης μεταχειρισης των συμμετεχοντων, της
αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου ανταγωνισμου. Τα
κριτηρια επιλογης του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικασια ελεγχου της
καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”).
69 Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ'
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017).
70 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και
την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι, εφοσον η
αναθετουσα αρχη επιλεξει την παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο των
απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις, πρεπει να περιγραψει
αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες επιχειρησεις.
71 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε
ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την
καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι, εφοσον η αναθετουσα αρχη επιλεξει την
παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο
των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις (πχ. στελεχωση),
πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες
επιχειρησεις.
72Προαιρετικη επιλογη: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και
συμπληρωνεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι ολες οι απαιτησεις
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
73 Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα την κριση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
74 Προαιρετικη επιλογη. Συμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περιπτωση
συμβασεων εργων οι αναθετουσες αρχες μπορουν να απαιτουν την εκτελεση ορισμενων κρισιμων
καθηκοντων απευθειας απο τον ιδιο τον προσφεροντα ( προαιρετικη σημειωση του ανωτερω
εδαφιου).
75 Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
66
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Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου
φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΤΕΥΔ απο το συνολο των
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικη αντικατασταση του τριτου, ως προς την παρ. 4, εναποκειται στη διακριτικη
ευχερεια της αναθετουσας αρχης, εφοσον δε δεν την επιθυμει, απαλειφεται η αναφορα στην παρ. 4
στο παρον σημειο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
Εφισταται η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζητειται η προσκομιση
δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτηριων επιλογης που
εχουν τεθει στην παρουσα διακηρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουσα αρχη δυναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προσφεροντες, σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο
κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας
ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν
τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν τοσο την κυρια οσο και την επικουρικη ασφαλιση."
Λαμβανομενου υποψη του συντομου, σε πολλες περιπτωσεις, χρονου ισχυος των πιστοποιητικων
φορολογικης ενημεροτητας, οι οικονομικοι φορεις μεριμνουν να αποκτους εγκαιρως πιστοποιητικα
που να καλυπτουν και τον χρονο υποβολης της προσφορας, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα
στο αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβαλουν, εφοσον αναδειχθουν προσωρινοι
αναδοχοι. Τα εν λογω πιστοποιητικα υποβαλλονται μαζι με τα υπολοιπα αποδεικτικα μεσα του
αρθρου 23 απο τον προσωρινο αναδοχο μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» του
υποσυστηματος.
Οι υπευθυνες δηλωσεις του παροντος τευχους φερουν εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη που υποστηριζεται απο εγκεκριμενο πιστοποιητικο
(Πρβλ. αρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Πρβλ. ομοιως ως ανω υποσημειωση για τα πιστοποιητικα φορολογικης ενημεροτητας
Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
Με εκτυπωση της καρτελας “Στοιχεια Μητρωου/ Επιχειρησης”, οπως αυτα εμφανιζονται στο
taxisnet.
Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.
Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι
συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης.
Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
Η υποχρεωση προσκομισης δικαιολογητικων ονομαστικοποιησης μετοχων, εφοσον προκειται για
συμβασεις εκτιμωμενης αξιας ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο στις ανωνυμες εταιρειες που
λαμβανουν μερος στο διαγωνισμο, ειτε προκειται για μεμονωμενους υποψηφιους, ειτε για μελη
ενωσεων Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο
της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου υπευθυνη δηλωση του νομιμου
εκπροσωπου τους.
Εφοσον συντρεχει περιπτωση λογω του προϋ πολογισμου της συμβασης, πρεπει να προβλεπεται
και η δυνατοτητα συμμετοχης επιχειρησεων εγγεγραμμενων στα Νομαρχιακα Μητρωα (βλεπετε
αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιπτωση αυτη να τιθεται η αντιστοιχη προβλεψη.
Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση
Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχη σε
διαγωνισμους δημοσιων εργων χορηγειται σε καθε εργοληπτικη επιχειρηση εγγεγραμμενη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, σε συνδυασμο με τη βεβαιωση εγγραφης που εκδιδεται
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απο την υπηρεσια τηρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισημο καταλογο αναγνωρισμενων
εργοληπτων» [...] και απαλλασσει τις εργοληπτικες επιχειρησεις απο την υποχρεωση να καταθετουν
τα επιμερους δικαιολογητικα στους διαγωνισμους.” Επισημαινεται οτι, συμφωνα με το αρθρο 22
( Τροποποιησεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωτο εδαφιο της
περιπτωσης 31 της παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξης: «31) του Ν. 3669/2008
(Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι την εκδοση του
προεδρικου διαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και της
παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
95 Στην περιπτωση ομως που η Ενημεροτητα Πτυχιου δεν καλυπτει τις εισφορες επικουρικης
ασφαλισης, τα σχετικα δικαιολογητικα υποβαλλονται ξεχωριστα.
96 Μονο στην περιπτωση που εχει επιλεγει απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλεισμου.
97
Επισημαινεται οτι ο οικονομικος φορεας παραγει απο το υποσυστημα το ηλεκτρονικο αρχειο
«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης σε μορφη αρχειου Portable Document Format
(PDF), το οποιο υπογραφεται με εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη η προηγμενη
ηλεκτρονικη υπογραφη με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων και επισυναπτεται στον
(υπο)φακελο της προσφορας «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
98 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν στα εγγραφα της συμβασης οτι, κατοπιν αιτηματος
του υπεργολαβου και εφοσον η φυση της συμβασης το επιτρεπει, η αναθετουσα αρχη καταβαλλει
απευθειας στον υπεργολαβο την αμοιβη του για την εκτελεση προμηθειας, υπηρεσιας η εργου,
δυναμει συμβασης υπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στην περιπτωση αυτη, στα εγγραφα της
συμβασης καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανισμοι που επιτρεπουν στον κυριο αναδοχο
να εγειρει αντιρρησεις ως προς αδικαιολογητες πληρωμες, καθως και οι ρυθμισεις που αφορουν
αυτον τον τροπο πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου.
Συμπληρωνεται αναλογως.
99 Εφοσον στη Διακηρυξη τιθενται επιπλεον οροι τεχνικης ικανοτητας, αναφερεται η σχετικη
αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, οπως απαιτειται απο το αρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 η η αντιστοιχη αποφαση του αρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεον ορους
τεχνικης και οικονομικης ικανοτητας.
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