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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου/ Ανακζτουςα Αρχι/ Στοιχεία επικοινωνίασ
1.1.

Ανακζτουςα αρχι
Οδόσ
Σαχ.Κωδ.
Σθλ.
Telefax
E-mail
Πλθροφορίεσ

:
:
:
:
:
:
:

Διμοσ Μυτιλινθσ
Ελ. Βενιηζλου 13-17
81132 (NUTS : EL411. Λζςβοσ, Λιμνοσ (Lesvos,. Limnos))
2251350558/549
2251350508
dimoprasion@mytilene.gr
Αραμπατηι Κατερίνα – Ανδριάνθ Καλλιόπθ

1.2.

Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: Διμοσ Μυτιλινθσ

1.3.

Φορζασ καταςκευισ του ζργου: Διμοσ Μυτιλινθσ

1.4.

Ρροϊςταμζνθ Αρχι : Οικονομικι Επιτροπι Διμου Μυτιλινθσ ζωσ τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και
Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου Μυτιλινθσ για τθν εποπτεία τθσ καταςκευισ του ζργου.

1.5.

Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία : Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ.

1.6.

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο : Σεχνικό υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου.

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ
του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν,
ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι
εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα, ςτουσ προςφζροντεσ1 ι ςτον ανάδοχο τα
ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ.
Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ
2.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016,
για τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα :
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΗΜΔΗ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ),
δ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
υποςυςτιματοσ,
ε) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,
ςτ) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,
η) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
θ) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
κ) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
ι) το υπόδειγμα
ια) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ,
ιβ) θ τεχνικι μελζτθ,
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ιγ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα
αρχι επί όλων των ανωτζρω.
ιδ) ..........................................
2.2. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr http://www.promitheus.gov.gr/, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ
αρχισ (www.mytilene.gr, επιλογι : θλεκτρονικι ενθμζρωςθ - προκθρφξεισ).
2.3. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 06-12-2019, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 12-12-2019
Άρκρο 3: Θλεκτρονικι υποβολι φακζλου προςφοράσ
3.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο
18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ
και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ
με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των
Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά,
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ / ςυντονιςτισ αυτισ.
3.2. τον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται :
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ».
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
3.3. Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται, με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του υποςυςτιματοσ, κατά τθν
ςφνταξθ τθσ προςφοράσ, τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ αυτι, ο προςφζρων υποβάλει ςτον οικείο
(υπο)φάκελο ςχετικι αιτιολόγθςθ με τθ μορφι ψθφιακά υπογεγραμμζνου αρχείου pdf, αναφζροντασ ρθτά
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ωσ ςυνθμμζνο τθσ θλεκτρονικισ του προςφοράσ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ και τθν
οικονομικι προςφορά.
3.4. τθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ ςτοιχείων με χριςθ μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων
θλεκτρονικϊν αρχείων (π.χ. θλεκτρονικό αρχείο με μορφι ZIP), εκείνα τα οποία επικυμεί ο προςφζρων να
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, κα πρζπει να τα υποβάλλει ωσ
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χωριςτά θλεκτρονικά αρχεία με μορφι Portable Document Format (PDF) ι ωσ χωριςτό θλεκτρονικό αρχείο
μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5. Ο χριςτθσ – οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υποςυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται κατωτζρω :
α) Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» είναι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.2. τθσ παροφςασ και υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ
υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
β) Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ, ςτον θλεκτρονικό χϊρο «υνθμμζνα
Ηλεκτρονικισ Προςφοράσ» και ςτον κατά περίπτωςθ (υπο)φάκελο, όλα τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τουσ
ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προςφζροντεσ δφνανται να προβαίνουν, μζςω των λειτουργιϊν του υποςυςτιματοσ, ςε εκτφπωςθ
ελζγχου ομαλότθτασ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ ανά ομάδα εργαςιϊν, ςτθν περίπτωςθ
εφαρμογισ τθσ παρ. 2α του άρκρου 95 του ν. 4412/2016.
ε) τθ ςυνζχεια, οι προςφζροντεσ παράγουν από το υποςφςτθμα τα θλεκτρονικά αρχεία («εκτυπϊςεισ»
των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ τουσ ςε μορφι αρχείου Portable
Document Format (PDF)). Σα αρχεία αυτά υπογράφονται από τουσ προςφζροντεσ με εγκεκριμζνθ
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων
πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. και
επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. Κατά τθ ςυςτθμικι υποβολι τθσ
προςφοράσ το υποςφςτθμα πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογθτικά υμμετοχισ
και Οικονομικι Προςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι αυτοί αποβοφν επιτυχείσ θ προςφορά υποβάλλεται
ςτο υποςφςτθμα. Διαφορετικά, θ προςφορά δεν υποβάλλεται και το υποςφςτθμα ενθμερϊνει τουσ
προςφζροντεσ με ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ των προςφερόντων, προκειμζνου
οι τελευταίοι να προβοφν ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ.
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του υποςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ επιςυνάπτουν ψθφιακά
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
η) Από το υποςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
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υπογραφι μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ).
3.6. Απόςυρςθ προςφοράσ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ςε μορφι
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν
παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
υποςυςτιματοσ. Πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του προςφζροντα, προβαίνει ςτθν απόρριψθ
τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο υποςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ
προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω του
υποςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
3.7. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά τθσ
προςφοράσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ
χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. τισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων. Η υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα
(10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν2.
Άρκρο 4: Διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν / Κατακφρωςθ /
Σφναψθ ςφμβαςθσ / Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ / Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία
4.1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ/ Αξιολόγθςθ/ Ζγκριςθ πρακτικοφ
α) Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ,
και πριν τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτουσ προςφζροντεσ τον ςχετικό
κατάλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παράγεται από το υποςφςτθμα.
β) τθ ςυνζχεια, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ3, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο
άρκρο 18 τθσ παροφςασ, προβαίνουν ςε θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
υμμετοχισ» και του υποφακζλου «Οικονομικι Προςφορά».
γ) τον θλεκτρονικό χϊρο «υνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», αναρτάται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ο ςχετικόσ κατάλογοσ μειοδοςίασ, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι προςφζροντεσ.
δ) Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και
αρικμθτικισ αναγραφισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ, βάςει
τθσ παραγωγισ ςχετικοφ ψθφιακοφ αρχείου, μζςα από το υποςφςτθμα. Για τθν εφαρμογι του ελζγχου
ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, καταχωρίηονται, κατά τθ ςειρά
μειοδοςίασ, ςτο πρακτικό τθσ επιτροπισ, το οποίο και υπογράφεται από τα μζλθ τθσ.
ςτ) τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν ίδια θμζρα, ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του
7

άρκρου 24.2 τθσ παροφςασ κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Αν θ
ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των
προςφορϊν ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. τθν περίπτωςθ αυτι θ
διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ.
η) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ του πρακτικοφ τθσ, επικοινωνεί με τουσ
εκδότεσ που αναγράφονται ςτισ υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο υποψιφιοσ αποκλείεται από τον
διαγωνιςμό, υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα και κινείται διαδικαςία
πεικαρχικισ δίωξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.
θ) Η περιγραφόμενθ διαδικαςία καταχωρείται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι ςε παράρτθμά
του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ.
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ
διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ), και υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ωσ “εςωτερικό”,
μζςω τθσ λειτουργίασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ, προσ ζγκριςθ. 4
κ) τθ ςυνζχεια, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ και παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα ςτοιχεία των λοιπϊν ςυμμετεχόντων. Κατά τθσ
απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.3. τθσ παροφςθσ.
ι) Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ
γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ.
4.2. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου / Κατακφρωςθ / Ρρόςκλθςθ για
υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ
θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», τον
προςωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ κοινοποίθςθσ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου και τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ.
β) Σα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτθν ανακζτουςα αρχι.
γ) Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου (α) αίτθμα προσ τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Σο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι τυχόν ηθτιςει τθν προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ,
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κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ ν. 4412/2016, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομίηονται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα
που απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ.
2 του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου
1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι Ι) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), είναι ψευδι ι ανακριβι ι
ίί) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
ίί) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ παροφςασ,5 απορρίπτεται
θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) ότι πλθροί και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ / πρόςκλθςθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 22, θ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο (γ) του παρόντοσ άρκρου. Η Επιτροπι, ςτθ ςυνζχεια, το κοινοποιεί, μζςω τθσ
«λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει
αποκλειςκεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», και επιπλζον αναρτά τα Δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου
ςτον χϊρο «υνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
ε) Η ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό
ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 ωσ ακολοφκωσ :
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι, ςε περίπτωςθ άςκθςι
τθσ, όταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π.
και, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π., όταν εκδοκεί απόφαςθ
επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά τθν ολοκλιρωςθ του
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προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, εφόςον απαιτείται, υπεφκυνθ διλωςθ, μετά από
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του
υποςυςτιματοσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ
παροφςασ, δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ, κατά τθν ζννοια του
άρκρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ του άρκρου 21, ότι εξακολουκοφν να πλθροφνται τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 22 και ότι
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του ίδιου άρκρου,. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ κοινοποιείται θ απόφαςθ
κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο6. Με τθν ίδια απόφαςθ καλείται ο ανάδοχοσ όπωσ προςζλκει
ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του θ ανακζτουςα αρχι
προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ειδικισ
θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ,
προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Η εν λόγω κοινοποίθςθ
επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του
άρκρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 4.2.γ. τθσ παροφςασ για τον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν.
4412/2016.
4.3. Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του.
ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι :
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται θλεκτρονικά
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και
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επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, , εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Η ανακζτουςα αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ»:
α. Κοινοποιεί τθν προδικαςτικι προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν περ. α τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρζχει πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ και διαβιβάηει ςτθν Αρχι
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 365
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
ε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Τπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.
Η άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ και
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΠΠ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν
απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
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Η άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται το προβλεπόμενο παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του
ν. 4412/2016.
Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Άρκρο 5: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ – Σειρά ιςχφοσ
χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 135 του ν.
4412/2016.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. ε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Σο ςυμφωνθτικό.
2. Η παροφςα Διακιρυξθ.
3. Η Οικονομικι Προςφορά.
4. Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ.
5. Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).
6. Σο τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
7. Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).
8. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ.
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.
10. Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.
Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ
6.1. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Συχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
6.2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
6.3. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί ζγγραφο.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το
άρκρο 1 παρ.2 του ν. 4250/2014.
6.4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
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μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
6.5. Η επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
7.1. Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι
διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν :
- του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 2013»,
- του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
- του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»,
- του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176 του
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
- του π.δ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ( Αϋ 145 ),
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,
- τθσ με αρικ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- τθσ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «υγκρότθςθ και
οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων
οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).
- τθσ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ( 3821 Β) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν
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ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν ςχετικά με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
- τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
- τθσ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1924) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
7.2. Ο ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279),
για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»,
θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με
τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
Ν.3414/2005» κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/ 2005 (Βϋ 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ».
7.3. Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».
7.4. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ7, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.
7.5. Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται
ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο
εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία.
Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί, κ.λ.π.- Ρλθρωμι Αναδόχου
8.1. Σο ζργο χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ
πράξθσ ΣΑ (κωδικόσ ενάρικμου) : 2018ΕΡ08810059) και είναι ενταγμζνο ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» ςτθν Πράξθ με τίτλο «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ 2ου ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΚΑΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΩΝ» και κωδικό MIS (ΟΡΣ) : 5029520, με ποςοςτά
ςυγχρθματοδότθςθσ 80% από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και 20% από
εκνικοφσ πόρουσ.
8.2. Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3
του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ'
του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ
Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), όπωσ και τθσ κράτθςθσ 2,5%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με το άρκρο 14ο του ν.4612/2019.
8.3. Σα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λ.π.
κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου.
14

8.4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ
Ε..Τ. Η πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO.
Άρκρο 9: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
Η ανακζτουςα αρχι8 μπορεί, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, να καλζςει τουσ
οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ να
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 102 και 103 του ν.
4412/2016 και του άρκρου 13 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι9, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Άρκρο 10: Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ - Ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 45004/22-04-2019 του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Δ/νςθ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΑΔΑ 6612465ΧΙ8-ΙΘΞ), ςχετικά με τθν ζγκριςθ
ζνταξθσ του ζργου ςτο ΡΔΕ 2019, με διακριτό κωδικό : 2018ΕΡ08810059. Επίςθσ, ο ΑΔΑ τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» είναι : 75Δ57ΛΩ-Ρ1Η.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρκρο 11: Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου
Τίτλοσ του ζργου
ου
Ο τίτλοσ του ζργου είναι : «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ 2 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΚΑΙ
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΩΝ»
11.1. Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ του ζργου (εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ)
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 316.000,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε :
- Δαπάνθ Εργαςιϊν : 195.133,27 Ευρϊ.
- Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 35.123,99 Ευρϊ.
- Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 34.538,59 Ευρϊ,
που αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
- Απολογιςτικά : 5.289,62 Ευρϊ.
- Φ.Ρ.Α. (17%) : 45.914,53 Ευρϊ.
το ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ............ ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν.
4412/2016.
ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ), ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (εφόςον
προβλζπεται).
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο για τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
- Οι περιλαμβανόμενεσ εργαςίεσ είναι ωσ επί το πλείςτον αλλθλοεξαρτϊμενεσ, επιβάλλοντασ είτε τθν
ταυτόχρονθ είτε τθν εκ περιτροπισ εκτζλεςι τουσ.
- Η εκ των υςτζρων εκτζλεςθ κάποιων εκ των μεμονωμζνων εργαςιϊν (π.χ. θλεκτρομθχανολογικζσ
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εργαςίεσ), κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν κακαίρεςθ ιδθ περαιωμζνων τμθμάτων και ςυνεπϊσ τθν
υπζρμετρθ και άνευ λόγου επιβάρυνςθ του ζργου.
- Η ταυτόχρονθ εκτζλεςθ επικαλυπτόμενων εργαςιϊν, από διαφορετικοφσ αναδόχουσ, κρίνεται εξαιρετικά
δυςχερισ και κα εξζκετε το ζργο ςε ςχεδόν ςίγουρο κίνδυνο διάλυςθσ.
11.2. Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου
Σο εν λόγω ζργο εκτελείται ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ Λζςβου (NUTS : EL411. Λζςβοσ, Λιμνοσ
(Lesvos,. Limnos)).
11.3. Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου
Σο παρόν ζργο αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου του 2ου Νθπιαγωγείου Μυτιλινθσ και του
Δθμοτικοφ χολείου Λουτρϊν.
Οι δράςεισ αφοροφν, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτθν αντικατάςταςθ κουφωμάτων (πλαίςια-υαλοπίνακεσ) με
νζα χαμθλοφ ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ, ςτθ κερμομόνωςθ τθσ οροφισ του κτιρίου και ςτθν
αναβάκμιςθ των Η/Μ εγκαταςτάςεων (Θζρμανςθ-Εςωτερικόσ Φωτιςμόσ).
κοπόσ του ζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιρίων και θ δραςτικι
εξοικονόμθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ αυτϊν.
Σζλοσ, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν
εργαςιϊν αποκατάςταςθσ του κελφφουσ (ςποραδικι αποκατάςταςθ επιχριςμάτων και λοιπϊν
επιφανειακϊν φκορϊν, χρωματιςμοί, κλπ). Οι ανωτζρω εργαςίεσ προκφπτουν ωσ απόρροια των φκορϊν
που κα προκλθκοφν κατά τθν προςκικθ τθσ μόνωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των παρακφρων και των λοιπϊν
παρεμβάςεων. Επίςθσ, θ μθ εκτζλεςθ τουσ, κα μποροφςε να προκαλζςει φκορζσ ι και πλιρθ αλλοίωςθ
των χαρακτθριςτικϊν τθσ μόνωςθσ. Σο χρϊμα που κα επιλεγεί, κα είναι ταυτόςθμο με το υφιςτάμενο. Οι
όψεισ του κτιρίου ςε οιαδιποτε περίπτωςθ κα παραμείνουν αναλλοίωτεσ.
Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να
μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132
και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ:
- Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ
περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
- Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.
- Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.
- Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν του
ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε,
ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α.,
ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. τθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται
υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ.
Σα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν
ιςόποςα τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ
χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σεχνικοφ
υμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ.
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε Ομάδεσ
εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ
αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ
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ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θ οποία μετά τθν
ζκδοςι τθσ κα ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν ανά
κατθγορία ζργων.
Άρκρο 12: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ του ςχολικοφ
ζτουσ, ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ταυτοχρόνωσ και
ςτα δφο κτίρια.
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε..Τ.
Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν
13.1. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
13.2. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 95, παρ. 2.(α), του ν. 4412/2016 (επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ).
13.3. Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.
13.4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
13.5. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 14: Κριτιριο Ανάκεςθσ
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
15.1. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 5.410,00 ευρϊ.
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
15.2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία :
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τον κφριο του ζργου ι το φορζα καταςκευισ του ζργου «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ 2 ου
ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΚΑΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΩΝ» προσ τον οποίο
απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ
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η)

θ)
κ)
ι)

τθσ ζνωςθσ),
τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ,
το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου ) και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν,
τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον
οποίο απευκφνεται.

15.3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 16-10-2020, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
15.4. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, υπζρ του κυρίου του ζργου, μετά από γνϊμθ του Σεχνικοφ
υμβουλίου αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ και ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 4.2 τθσ παροφςασ.
Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
15.5. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ)10
16.1. Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 242 του
ν.4072/2012 και τα άρκρα 72, παρ. 1., περ. δ) και 150 του ν.4412/2016 ςχετικά με τθν εγγφθςθ
προκαταβολισ και τουσ όρουσ χοριγθςθσ τθσ προκαταβολισ αντίςτοιχα, ςε ποςοςτό 10% επί τθσ αξίασ τθσ
φμβαςθσ, χωρίσ Ανακεϊρθςθ και Φ.Π.Α. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν
παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ.
16.2. Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου
17.1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ
ΦΠΑ.
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Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του
αναδόχου.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου.
Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .
17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Άρκρο 17Α: Ζκδοςθ εγγυθτικϊν
17.Α.1. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. 11
Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
17.Α.2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/ αναδόχου από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ επίςθμεσ
γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.3. τθσ παροφςασ.
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ12.
Άρκρο 18: Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν-αποςφράγιςθσ
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 16-12-2019 θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 15:00
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 20-12-2019 θμζρα
Ραραςκευι και ϊρα 10:00
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα
θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι
θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η
απόφαςθ αυτι κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», πζντε (5)
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει, κακϊσ και ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί
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διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν
καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και
νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.
Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα 9 (εννζα) μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν.
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα / Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
1. Η προκιρυξθ ςφμβαςθσ και θ παροφςα Διακιρυξθ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Διακιρυξθ αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.mytilene.gr), ςφμφωνα με
το άρκρο 2 τθσ παροφςασ.
3. Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 ν.
4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» diavgeia.gov.gr.,
Σα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ
ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό
πλθρωμισ του ζργου. Σα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ
του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν
ανακζτουςα αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
Άρκρο 20A: Διαβοφλευςθ επί των δθμοςιευμζνων εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν
αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια
επιλογισ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ.
Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
21.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται
ςε ζργα κατθγορίασ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και ςε ζργα κατθγορίασ «ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
21.2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.,
21.3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
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και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ
αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και
μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. κοινοπραξία).
Άρκρο 22: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ.
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ιςχφουν τα εξισ :
- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22.Α. τθσ παροφςασ, αυτζσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται από
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ,
- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22.Β. τθσ παροφςασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να είναι
εγγεγραμμζνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ άνω άρκρο,
τουλάχιςτον ςε μια από τισ κατθγορίεσ που αφορά ςτο υπό ανάκεςθ ζργο. Περαιτζρω, ακροιςτικά πρζπει
να καλφπτονται όλεσ οι κατθγορίεσ του ζργου.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει
ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του
(αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων :
22.A.1. Όταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε. ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά τουσ
διαχειριςτζσ. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. τισ περιπτϊςεισ
των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
22.A.2. Όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
22.Α.2α. Η ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
22.A.3. α) Κατ’εξαίρεςθ, για τουσ πιο κάτω επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ............ (όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι )
δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 22.A.1. και 22.A.2.
β) Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων
ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά
με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ
παράγραφοσ 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί
ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι
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εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό
φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει
τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε
αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό),
οικονομικόσ φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005 (εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
22.Α.6. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων
παραγράφων.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ
παραγράφου 22.Α.1. θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 22.Α.4. ςτα τρία (3) ζτθ από τθν
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
22.Α.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 22.Α.1., 22.Α.2α. και 22.Α.4. μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι
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ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ
ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
22.Α.8. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ .
Κριτιρια επιλογισ (22.Β. – 22.Δ.)
22.Β. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ι ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα ςτισ κατθγορίεσ ζργου του
άρκρου 21 τθσ παροφςασ.
Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
Ειδικά για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. ςτισ κατθγορίεσ ζργου του άρκρου
21 τθσ παροφςασ, όπωσ απαιτείται βάςει τθσ παραγράφου 22.Β., οι απαιτιςεισ οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ είναι αυτζσ που ορίηονται ςτο άρκρο 100 του Ν. 3669/2008 για τθν
κατάταξθ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. των εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςτθν ανάλογθ τάξθ για κάκε μία από τισ ανωτζρω
κατθγορίεσ, όπωσ προκφπτει από το αντίςτοιχο μζροσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, και
αφοροφν τισ κατακζςεισ ςε τράπεηα, τα πάγια ςτοιχεία για τισ τάξεισ, τα ίδια κεφάλαια , τουσ δείκτεσ
βιωςιμότθτασ κ.ά. Επιπλζον, ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ.
δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν
ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχφει.
Αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ ιςχφουν και για τισ αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ (βλ. προθγ. παρ.).
22.Δ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Όςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
Ειδικά για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. ςτισ κατθγορίεσ ζργου του άρκρου
21 τθσ παροφςασ όπωσ απαιτείται βάςει τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι απαιτιςεισ τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ είναι αυτζσ που ορίηονται ςτο άρκρο 100 του Ν. 3669/2008 για τθν κατάταξθ
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ςτο Μ.Ε.ΕΡ. των εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςτθν ανάλογθ τάξθ για κάκε μία από τισ ανωτζρω
κατθγορίεσ, όπωσ προκφπτει από το αντίςτοιχο μζροσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, και
αφοροφν τθ ςτελζχωςθ, τον τεχνικό εξοπλιςμό, τθν εμπειρία κ.ά.

Αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ ιςχφουν και για τισ αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ (βλ. προθγ. παρ.).
22.Ε. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
22.ΣΤ. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία)
Όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με
τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ.
Η ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, εάν οι φορείσ, ςτισ
ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο προςφζρων, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και
εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Όςον αφορά τα κριτιρια
που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων
μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Όταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι
φορείσ είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα).
Η εκτζλεςθ των ...... γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.
Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ13
23.1. Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Συποποιθμζνο Ζντυπο
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο
εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22.Α. τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22.Β. - Δ. τθσ
παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
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προςφορϊν14.
Κατά τθν υποβολι του ΣΕΤΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο
22.Α.1. τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν 15.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Συποποιθμζνο Ζντυπο
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΣΕΤΔ και το
ΣΕΤΔ του υπεργολάβου.
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων
φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ κάκε φορζα ςτισ ικανότθτεσ του
οποίου ςτθρίηεται.
23.2. Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα)
Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22
τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 4.2. (α ζωσ δ) και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2. (ε) τθσ
παροφςασ
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.Σ. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που
αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α. τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν
τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22.Β. - Δ.).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 1, 2, 2α και 416 του άρκρου 22.Α.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
26

Όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 23.3 ζωσ 23.10 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
τουσ .
23.3. Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι,
υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ17:
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α. ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
υποβάλλει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
(α) για τθν παράγραφο Α.1. του άρκρου 22 τθσ παροφςασ:
απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του Η υποχρζωςθ
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων τεςςάρων εδαφίων τθσ
παραγράφου Α.1 του άρκρου 22.
(β) για τθν παράγραφο Α.2. του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ
φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)18 ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ
εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά
που υποβάλλονται είναι
- φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Τπουργείο Οικονομικϊν (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον
οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα που είναι ςε
εξζλιξθ19. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ20 περί του ότι δεν ζχουν
υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. ε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν
ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.
- αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα21. Η αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ
φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που
εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ του που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο
ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν
αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
των φυςικϊν προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ
(φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ
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περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό
αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
- υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
(ββ) για τθν παράγραφο Α.2Α. του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και
υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ.
(γ) για τθν παράγραφο Α.4.(β) του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα
το πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι
απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ειδικά θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων
του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται
μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων22.
(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22.Α., το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
τθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του
άρκρου 22.Α. τθσ παροφςασ.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis)23 του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ
προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ24.
Ειδικά για τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που
είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια
επιμελθτιρια και φορείσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με βεβαίωςθ
του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογθτικά τθσ παρ. Α.5 του Άρκρου 22
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.5 του άρκρου 22
υποβάλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία:
Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι
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ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+.
- Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ
με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ θ απαίτθςθ για τθν υποβολι του
πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, καλφπτεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 23.9 τθσ παροφςασ.
β) Οι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,
προςκομίηουν :
αα) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ,
ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
γγ) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ.
γ) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου.
ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν.
γγ) Αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με
τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία.
δδ) Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι
αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Η ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ.
Δφναται ωςτόςο να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων και μόνο ςτθν
περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Περαιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν.
4412/2016.
23.4. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
του άρκρου 22.Β.
Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ :
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Μ.Ε.ΕΡ.25
ςτθν
κατθγορία
ζργων
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»
και
ςτθν
κατθγορία
ζργων
«ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».
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(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ
Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ.
Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν
φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
23.5. Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του άρκρου 22.Γ.
Η οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. :
- είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που
περιζχει, ωσ εξισ :
 ςτθν Α2 τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία ζργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» ,
 ςτθν Α1 τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία ζργων «ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
- είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Γ. δεν καλφπτονται από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ,
με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
ε κάκε περίπτωςθ, θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων
απαιτιςεων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 22.Γ., ενϊ για τθν απόδειξθ των
λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που
προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο
22.Γ. απαίτθςθ.
- ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων
ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων:
 με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφ ι
 με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ από πίνακα όλων των
υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι υπεργολαβίασ) και
αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο, για τισ εργολθπτικζσ
επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ, εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι
το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
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83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ δικαιολογθτικά ζνα ι
περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
23.6. Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ.
Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. :
- είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που
περιζχει, ωσ εξισ :
 ςτθν Α2 τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία ζργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» ,
 ςτθν Α1 τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία ζργων «ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»
- είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δ. δεν καλφπτονται από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ,
με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016
ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 22.Δ. απαίτθςθ.
ε κάκε περίπτωςθ, θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων
απαιτιςεων τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ., ενϊ για τθν απόδειξθ των λοιπϊν
απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται
ςτο Μζροσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83
ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ δικαιολογθτικά ζνα ι
περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
23.7. Δικαιολογθτικά για πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ του άρκρου 22.Ε.
23.8. Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου:
ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά
Ρροςωρινοφ Αναδόχου», τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του
νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο
ιςχφοσ.
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. :
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
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3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Πρακτικό Δ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι
και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν
προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο,
5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ.
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ, με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο
επικυρωμζνου, από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει.
2. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.
23.9. Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων
(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ
από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά
τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να υποβάλλουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβάλλουν «Ενθμερότθτα
Ρτυχίου» εν ιςχφ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 26:
- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα
φμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Για τα λοιπά μζλθ του Δ. τθσ εταιρείασ, κα πρζπει να υποβλθκεί
αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται από τθν
Ενθμερότθτα Πτυχίου.
- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ.27
- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ υπό τθν
προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ) από τθν Ενθμερότθτα
Πτυχίου.
- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 22. Α.4.
(κ).
- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 23.3. (ςτ).
- τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.
ε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό
δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Πτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του
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πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφζρων προςκομίηει
επιπλζον τθσ Ενθμερότθτασ Πτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα ςτελζχθ αυτά.
23.10. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνειασ εμπειρίασ)
του άρκρου 22.ΣΤ
τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ
απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν υποβολι ςχετικοφ
ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Άρκρο 24 : Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ
24.1. Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ:
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
24.2. Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
περιζχει28 τα ακόλουκα:
- α) το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ )
- β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
24.3. Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το ψθφιακά υπογεγραμμζνο αρχείο
pdf, το οποίο παράγεται από το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ φόρμεσ.
24.4. τθν περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ
τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Άρκρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που
προτείνει.
25.2. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν
αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
25.3. .....................................................................
25.4. Η ανακζτουςα αρχι:
α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για
τουσ υπεργολάβουσ και ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που
αναλαμβάνουν ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ
άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του και ότι δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα
προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016.
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Άρκρο 26 : Διάφορεσ ρυκμίςεισ
26.1. Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 335/2018
Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
26.2. Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Σεχνικό φμβουλο. Ο Ανάδοχοσ του
ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Σεχνικοφ υμβοφλου, που πθγάηουν
από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τπθρεςίασ με αυτόν.
26.3...........................................................................................

ΜΥΤΙΛΘΝΘ 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Θ ΑΝ. ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ Δ/ΝΣΘΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ

ΑΑΜΡΑΤΗΘ ΚΑΤΕΙΝΑ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Ρ.Ε.

ΜΑΚΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Ρ.Ε.

ΕΓΚΙΘΘΚΕ
Με τθν αρικμ. 71/2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μυτιλινθσ.

34

1
2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

Mϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ
ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο
υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των
προςφορών με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ
τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα.
Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ
Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43
παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019
Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, απαιτεύ
από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ,
εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ
πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων ).
Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ
υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό
υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ.
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού
πλαιςύου τησ.
Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.
Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για την
παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςύμφωνα
με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου
1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω
Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.
(ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ.
Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν ςυνταχθεύ/
παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α.
ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο
υπογραφόσ του ΕΕΕ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των
προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ
τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα.
Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού φορϋα.
Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων
που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 ςτο παρόν ςημεύο.
Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
Εφύςταται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικών
προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα
διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν.
4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ,
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ
διαδικαςύασ.
ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι
Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη."
Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
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φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ που να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104
του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω
πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό
ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
20 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ.
3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
21 Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ
22 Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet.
23 Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών ϊλλων
κρατών-μελών
τησ
Ε.Ε
εύναι
διαθϋςιμη,
χωρύσ
κόςτοσ,
ςτη
διαδρομό.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ φορϋασ
για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ.
2282/25-4-2018
ςχετικό
ϋγγραφο
τησ
Αρχόσ
ςτον
ακόλουθο
ςύνδεςμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethriopistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFt
bWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iX
Q==
24 Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι ςυντρϋχει
κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη ςυμμετοχό ςτη
διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
25 η οπούα εκδύδεται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ.
26 ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ
δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα
πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται από την υπηρεςύα τόρηςησ του
Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.”
Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 (
Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ
εξόσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ
παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176».
27 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.
28 Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο «εκτυπώςεισ»
των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο
υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με
χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον (υπο)φϊκελο τησ προςφορϊσ
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
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