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2…Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή άνάδοάχου  κάτάσκευήά ς του εάργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Εκτιμώμενης αξίας  74.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.  24% ),

που θά διεξάχθειά συά μφωνά με: 
ά) τις διάτάά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) κάι β) τους οά ρους τής πάρουά σάς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήά μος Χάνιάων 
Οδοά ς : Κυδωνιάάς 29
Τάχ.Κωδ. : 73135
Τήλ. : 2821341728
Telefax : 2821341716
E-mail :  dimos@chania.gr
Πλήροφοριάες: : Πάράσκευάς Γκιουζελάκής

1.2 Εργοδοά τής ήά  Κυά ριος του Έργου: ο Δήμος Χανίων
1.3 Φορεάάς κάτάσκευήά ς του εάργου: ο Δήμος Χανίων
1.4 Προιϋστάμεάνή Αρχήά  : η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο
1.5 Διευθυά νουσά ήά  Επιβλεάπουσά Υπήρεσιάά :Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.
1.6 Αρμοά διο Τεχνικοά  Συμβουά λιο : Τεχνικοά  Συμβουά λιο Δήμοσιάων Έργων Περιφεάρειάς Κρήά τής

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη στις 29  -05-2018  
ώρα 9.30   - από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  

Εφοά σον  οι  άνωτεάρω  υπήρεσιάες  μετάστεγάστουά ν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής  διάδικάσιάάς  συά νάψής  ήά
εκτεάλεσής του εάργου, υποχρεουά ντάι νά δήλωά σουν άά μεσά τά νεάά τους στοιχειάά στους προσφεάροντες ήά
στον άνάά δοχο.
Εφοά σον  οι  άνωτεάρω  υπήρεσιάες  ήά /κάι  τά  άποφάινοά μενά  οά ργάνά  του  Φορεάά  Κάτάσκευήά ς
κάτάργήθουά ν,  συγχωνευτουά ν  ήά  με  οποιονδήά ποτε  τροά πο  μετάβλήθουά ν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής
διάδικάσιάάς   συά νάψής  ήά  εκτεάλεσής  του  εάργου,  υποχρεουά ντάι  νά  δήλωά σουν  άά μεσά,   στους
προσφεάροντες ήά  στον άνάά δοχο τά στοιχειάά  των υπήρεσιωά ν  ήά  άποφάινοά μενων οργάά νων,  τά οποιάά
κάτάά  τον  νοά μο  άποτελουά ν  κάθολικοά  διάά δοχο  των  εν  λοάγω  οργάά νων  που  υπεισεάρχοντάι  στά
δικάιωά μάτά κάι υποχρεωά σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τά εάγγράφά τής  συά μβάσής κάτάά  τήν  εάννοιά  τής  περιπτ.  14  τής  πάρ.  1  του  άά ρθρου  2  του  ν.
4412/2016, γιά τον πάροά ντά διάγωνισμοά , ειάνάι τά άκοά λουθά :
ά) ή προκήά ρυξή συά μβάσής οά πως δήμοσιευά θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ3,
β) ή πάρουά σά διάκήά ρυξή,
γ) το Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής Δήά λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το εάντυπο οικονομικήά ς προσφοράά ς, 
ε) ο προυϋ πολογισμοά ς δήμοπράά τήσής, 
στ) το τιμολοάγιο δήμοπράά τήσής, 
ζ) ή ειδικήά  συγγράφήά  υποχρεωά σεων,
ή) ή τεχνικήά  συγγράφήά  υποχρεωά σεων 
θ) το τευά χος συμπλήρωμάτικωά ν τεχνικωά ν προδιάγράφωά ν,
ιά) το τευά χος τεχνικήά ς εάκθεσής,
ιβ) ή τεχνικήά  μελεάτή,
ιγ) τυχοά ν συμπλήρωμάτικεάς πλήροφοριάες κάι διευκρινιάσεις που θά πάράσχεθουά ν άποά  τήν άνάθεάτουσά
άρχήά   επιά οά λων των άνωτεάρω

2.2 Προσφεάρετάι  ελευά θερή,  πλήά ρής,  άά μεσή  κάι  δωρεάά ν  ήλεκτρονικήά  προά σβάσή  στά  εάγγράφά  τής
συά μβάσής στήν ιστοσελιάδά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς (www.chania.gr ). 4  5
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2.3 Εφοά σον εάχουν ζήτήθειά εγκάιάρως, ήά τοι εάως τήν 23/05/2018.6  ή άνάθεάτουσά άρχήά  πάρεάχει σε οά λους
τους  προσφεάροντες  που  συμμετεάχουν  στή  διάδικάσιάά  συά νάψής  συά μβάσής  συμπλήρωμάτικεάς
πλήροφοριάες σχετικάά  με τά εάγγράφά τής συά μβάσής, το άργοά τερο στις 24/05/20187

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι φάά κελοι των προσφορωά ν υποβάά λλοντάι μεάσά στήν προθεσμιάά του άά ρθρου 18 ειάτε (ά) με
κάτάά θεσήά  τους  στήν  Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  στήν  Διευά θυνσή  Τεχνικωά ν  Υπήρεσιωά ν  του  Δήά μου
Χάνιάων – Γρήγοριάου Ε' 50 – Χάνιάά  ,ειάτε (β) με συστήμεάνή επιστολήά  προς τήν άνάθεάτουσά άρχήά
ειάτε (γ) με κάτάά θεσήά  τους στο πρωτοά κολλο τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς (Κυδωνιάάς 29 -Χάνιάά  73135).
Σε περιάπτωσή τάχυδρομικήά ς  άποστολήά ς  ήά  κάτάά θεσής στο πρωτοά κολλο,  οι  φάά κελοι προσφοράά ς
γιάνοντάι  δεκτοιά  εφοά σον  εάχουν  πρωτοκολλήθειά  στο  πρωτοά κολλο  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  που
διεξάά γει  τον  διάγωνισμοά ,  το  άργοά τερο μεάχρι  τήν  ήμερομήνιάά  κάι  ωά ρά  του  διάγωνισμουά ,  οά πως
οριάζοντάι στο άά ρθρο 18 τής πάρουά σάς. Η άνάθεάτουσά άρχήά  δεν φεάρει ευθυά νή γιά τυχοά ν ελλειάψεις
του  περιεχομεάνου  των  προσφορωά ν  που  άποστεάλλοντάι  τάχυδρομικάά  ουά τε  γιά  κάθυστερήά σεις
στήν άά φιξήά  τους. Δεν θά πάράλήφθουά ν φάά κελοι ήά  άά λλά εάγγράφά άποά  οποιοδήά ποτε τάχυδρομικοά
κάτάά στήμά, άκοά μά κι άν ή άνάθεάτουσά άρχήά  ειδοποιήθειά εγκάιάρως.
3.2. Οι προσφορεάς υποβάά λλοντάι μεάσά σε σφράγισμεάνο φάά κελο (κυριάως φάά κελος), στον οποιάο πρεάπει
νά άνάγράά φοντάι ευκρινωά ς τά άκοά λουθά:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …...........

για το έργο : « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»
με αναθέτουσα αρχή  τον Δήμο Χανίων

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 29/05/20188

Ο κυριάως φάά κελος τής προσφοράά ς συνοδευά ετάι άποά  άιάτήσή υποβολήά ς προσφοράά ς  στο διάγωνισμοά , ή
οποιάά  άνάγράά φει  το  διάγωνισμοά  τον  οποιάο  άφοράά ,  τά  στοιχειάά  τάυτοά τήτάς  του  προσφεάροντος
(μεμονωμεάνου ήά   εάνωσής), δήλάδήά  επωνυμιάά (ήά  ονομάτεπωά νυμο φυσικουά  προσωά που), άπάράιάτήτά
στοιχειάά επικοινωνιάάς (τάχυδρομικήά  διευά θυνσή, άριθμοά  τήλεφωά νου, fax, e-mail  ). 

3.3. Με τήν προσφοράά  υποβάά λλοντάι τά άκοά λουθά:
ά)  ξεχωριστοά ς  σφράγισμεάνος  φάά κελος,  με  τήν  εάνδειξή  «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»  κάτάά  τά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 24.2 κάι
β) ξεχωριστοά ς  σφραγισμένος φάά κελος (κλεισμεάνος με τροά πο που δε μπορειά  νά άνοιχθειά  χωριάς νά
κάτάστειά  τουά το  άντιλήπτοά  επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  τήν  εάνδειξή  «Οικονομικήά  Προσφοράά »,  ο
οποιάος  περιεάχει  τά  οικονομικάά  στοιχειάά  τής  προσφοράά ς,  κάτάά  τά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  24.3  τής
πάρουά σάς .
Οι δυά ο ως άά νω ξεχωριστοιά  σφράγισμεάνοι φάά κελοι φεάρουν επιάσής τις ενδειάξεις του κυριάως φάκεάλου
τής πάρ. 2.
3.4. Προσφορεάς  που  περιεάρχοντάι  στήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  με  οποιοδήά ποτε  τροά πο  πριν  άποά  τήν
ήμερομήνιάά υποβολήά ς του άά ρθρου 18 τής πάρουά σάς, δεν άποσφράγιάζοντάι, άλλάά  πάράδιάδοντάι στήν
Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.1 τής πάρουά σάς.
3.5.  Γιά τυχοά ν προσφορεάς που υποβάά λλοντάι εκπροά θεσμά,9 ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  σήμειωά νει στο
πράκτικοά  τής τήν εκπροά θεσμή υποβολήά  ( ήμερομήνιάά κάι   άκριβήά  ωά ρά   που περιήά λθε ή προσφοράά  στήν
κάτοχήά  τής ήά  που πάρελήά φθή ή συστήμεάνή επιστολήά  άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά  ήά  που κάτάτεάθήκε
στο πρωτοά κολλο τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς) κάι τις άπορριάπτει ως μή κάνονικεάς. .

3.6. Οι προσφορεάς υπογράά φοντάι κάι μονογράά φοντάι άνάά  φυά λλο άποά  τον οικονομικοά  φορεάά ήά ,  σε
περιάπτωσή νομικωά ν προσωά πων, άποά  το νοά μιμο εκπροά σωπο άυτωά ν.
3.7. Η εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων υποβάά λλει κοινήά  προσφοράά , ή οποιάά υπογράά φετάι υποχρεωτικάά ,
ειάτε  άποά  οά λους  τους  οικονομικουά ς  φορειάς  που  άποτελουά ν  τήν  εάνωσή,  ειάτε  άποά  εκπροά σωποά  τους
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νομιάμως εξουσιοδοτήμεάνο. Στήν προσφοράά  άπάράιτήά τως πρεάπει νά προσδιοριάζετάι ή εάκτάσή κάι το
ειάδος τής συμμετοχήά ς του (συμπεριλάμβάνομεάνής τής κάτάνομήά ς άμοιβήά ς μετάξυά  τους) κάά θε μεάλους
τής  εάνωσής, κάθωά ς  κάι  ο  εκπροά σωπος/συντονιστήά ς  άυτήά ς.  Ο  προσδιορισμοά ς  άυτοά ς  γιάνετάι  στο
Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής Δήά λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ.).

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

4.1 Υποβολή / Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

ά) Η εάνάρξή υποβολήά ς των προσφορωά ν που κάτάτιάθεντάι κάτάά  τήν κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά στήν
Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , σε δήμοά σιά συνεδριάάσή, κήρυά σσετάι άποά  τον Προά εδρο άυτήά ς, μισήά  ωά ρά πριν
άποά  τήν ωά ρά λήά ξής τής προθεσμιάάς του άά ρθρου 18 τής πάρουά σάς. Η πάράλάβήά  μπορειά νά συνεχισθειά
κάι μετάά  τήν ωά ρά λήά ξής, άν ή υποβολήά , που εάχει εμπροά θεσμά άρχιάσει, συνεχιάζετάι χωριάς διάκοπήά  λοάγω
του  πλήά θους  των  προσελθοά ντων  ενδιάφερομεάνων  οικονομικωά ν  φορεάων.  Η  λήά ξή  τής  πάράλάβήά ς
κήρυά σσετάι επιάσής άποά  τον Προά εδρο τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά , με προειδοποιάήσή ολιάγων λεπτωά ν
τής ωά ράς κάι μετάά  τήν κήά ρυξή τής λήά ξής δεν γιάνετάι δεκτήά  άά λλή προσφοράά .
Ο  Προά εδρος τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  επικοινωνειά  εν  συνεχειάά  άμεάσως με  το πρωτοά κολλο τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς  γιά νά διάπιστωά σει άν εάχουν υποβλήθειά προσφορεάς κάτάά  τήν πάρ. 1 του άά ρθρου
3 τής πάρουά σάς (σήμειωά νετάι οά τι, τοά σο στο πρωτοά κολλο, οά σο κάι στον κυριάως φάά κελο άνάγράά φετάι ή
ωά ρά κάι ήμεάρά υποβολήά ς κάι ή σχετικήά  κάτάχωά ρήσή στο φάά κελο μονογράά φετάι άποά  τον υπευά θυνο
υπάά λλήλο) κάι σε κάτάφάτικήά  περιάπτωσή μετάβάιάνει μεάλος τής, κάτ’ εντολήά  του Προεάδρου τής κάι
πάράλάμβάά νει τις προσφορεάς γιά νά τήρήθειά ή υποά λοιπή διάδικάσιάά του διάγωνισμουά .

β)  Οι  προσφορεάς  που  πάράλάμβάά νοντάι  κάτάχωριάζοντάι  κάτάά  σειράά  κάτάά θεσήά ς  τους  σε  σχετικοά
πράκτικοά  τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά , στο οποιάο ειδικοά τερά άνάφεάροντάι  ή σειράά  προσεάλευσής, ή
επωνυμιάά του οικονομικουά  φορεάά,  ή τάά ξή κάι κάτήγοριάά του  10,  ο εξουσιοδοτήμεάνος εκπροά σωπος.
Όλοι οι  φάά κελοι άριθμουά ντάι με τον άυά ξοντά άριθμοά  κάτάά θεσήά ς  τους,  οά πως κάτάχωριάσθήκάν στο
πράκτικοά  κάι μονογράά φοντάι άποά  τον Προά εδρο κάι τά μεάλή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά .

γ) Αμεάσως μετάά  τήν κάτάά  τά άνωτεάρω ολοκλήά ρωσή τής πάράλάβήά ς των προσφορωά ν κάι κάτάγράφήά ς
των  δικάιολογήτικωά ν  συμμετοχήά ς  του  άά ρθρου  24.2,  άκολουθειά  ή  άποσφράά γισή  των  οικονομικωά ν
προσφορωά ν,  ή  μονογράφήά  τους άποά  τον Προά εδρο κάι  τά μεάλή  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  κάι  ή
άνάκοιάνωσή  των  επιά  μεάρους  στοιχειάων  τους,  τά  οποιάά  επιάσής  κάτάχωριάζοντάι  στο  ιάδιο  ως  άά νω
πράκτικοά . 

δ) Στή συνεάχειά11,  12 ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  προβάιάνει σε εάλεγχο τής ολοάγράφής κάι άριθμήτικήά ς
άνάγράφήά ς των επιμεάρους ποσοστωά ν εάκπτωσής κάι τής ομάλήά ς μετάξυά  τους σχεάσής.

Γιά τήν εφάρμογήά  του ελέγχου ομαλότητας, χρήσιμοποιειάτάι άποά  τήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  ή μεάσή
εάκπτωσή προσφοράά ς (Εμ), συά μφωνά με τά οριζοά μενά στά άά ρθρά 95 κάι 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι  οικονομικεάς  προσφορεάς  κάτάχωριάζοντάι,  μετάά  τις τυχοά ν  άνάγκάιάες διορθωά σεις,  σε πιάνάκά
κάτάά  τή σειράά  μειοδοσιάάς (άρχιάζοντάς άποά  τή μικροά τερή προσφοράά ), ο οποιάος υπογράά φετάι άποά  τά
μεάλή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά  κάι άποτελειά μεάρος του πράκτικουά  τής.

ε) Στή συνεάχειά, ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  ελεάγχει τά δικάιολογήτικάά  συμμετοχήά ς του άά ρθρου 24.2 τής
πάρουά σάς τήν ιάδιά ήμεάρά κάτάά  τή σειράά  τής μειοδοσιάάς, άρχιάζοντάς άποά  τον πρωά το μειοδοά τή. Αν ή
ολοκλήά ρωσή του ελεάγχου άυτουά  δεν ειάνάι  δυνάτήά  τήν ιάδιά μεάρά,  λοάγω του μεγάά λου άριθμουά  των
προσφορωά ν,  ελεάγχοντάι τουλάά χιστον οι δεάκά (10) πρωά τες κάτάά  σειράά  μειοδοσιάάς προσφορεάς. Στήν
περιάπτωσή  άυτήά  ή  διάδικάσιάά  συνεχιάζετάι  τις  εποά μενες  εργάά σιμες  ήμεάρες,  εκτοά ς  άν  υφιάστάτάι
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σπουδάιάος  λοάγος  γιά  τήν  άνάβολήά  τής  σε  ήμεάρά  κάι  ωά ρά  που  κοινοποιειάτάι  εγγράά φως  στους
προσφεάροντες,  άνάκοινωά νετάι  με  τοιχοκοά λλήσή  στον  πιάνάκά  άνάκοινωά σεων  τής  υπήρεσιάάς  κάι
άνάρτάά τάι στήν ιστοσελιάδά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, εφοά σον διάθεάτει. Ο εάλεγχος των δικάιολογήτικωά ν
συμμετοχήά ς συνιάστάτάι στον εάλεγχο τής ορθήά ς συμπλήά ρωσής κάι υποβολήά ς τους.

στ)   Η  περιγράφοά μενή  διάδικάσιάά  κάτάχωρειάτάι  στο πράκτικοά  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  ήά  σε
πάράά ρτήμάά  του που υπογράά φετάι άποά  τον Προά εδρο κάι τά μεάλή τής. 
Η  Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  ολοκλήρωά νει  τή  συά ντάξή  κάι  εάκδοσή  του  σχετικουά  πράκτικουά  με  το
άποτεάλεσμά τής διάδικάσιάάς, με το οποιάο εισήγειάτάι τήν άνάά θεσή τής συά μβάσής στον μειοδοά τή (ήά  τή
μάτάιάωσή), κάι το υποβάά λλει στήν άνάθεάτουσά άρχήά  ή οποιάά το εγκριάνει13. 
Η άνάθεάτουσά άρχήά  κοινοποιειά  τήν άποά φάσή σε οά λους τους προσφεάροντες με κάά θε προά σφορο μεάσο
επιά άποδειάξει. Κάτάά  τής άποά φάσής άυτήά ς χωρειά εάνστάσή κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάράά γράφο 4.3 τής
πάρουά σής.

ζ)  Επισήμάιάνετάι  οά τι  σε  περιάπτωσή  που  οι  προσφορεάς  εάχουν  τήν  ιάδιά  άκριβωά ς  τιμήά  (ισοά τιμες),  ή
άνάθεάτουσά άρχήά  επιλεάγει τον (προσωρινοά ) άνάά δοχο με κλήά ρωσή μετάξυά  των οικονομικωά ν φορεάων
που  υπεάβάλάν  ισοά τιμες  προσφορεάς.  Η  κλήά ρωσή  γιάνετάι  ενωά πιον  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  κάι
πάρουσιάά των οικονομικωά ν φορεάων που υπεάβάλάν τις ισοά τιμες προσφορεάς. 

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

ά)  Μετάά  τήν άξιολοάγήσή των προσφορωά ν, ή άνάθεάτουσά άρχήά  ειδοποιειά εγγράά φως τον προσφεάροντά,
στον  οποιάο  προά κειτάι  νά  γιάνει  ή  κάτάκυά ρωσή  («προσωρινοά  άνάά δοχο»),  νά  υποβάά λει  εντοά ς
προθεσμιάάς,  δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν άποά  τήν κοινοποιάήσή τής σχετικήά ς  εάγγράφής ειδοποιάήσής σε
άυτοά ν,14 τά  προβλεποά μενά  στις  κειάμενες  διάτάά ξεις  δικάιολογήτικάά  προσωρινουά  άνάδοάχου  κάι  τά
άποδεικτικάά  εάγγράφά νομιμοποιάήσής15. 

β)Τά  δικάιολογήτικάά  του  προσωρινουά  άνάδοάχου  υποβάά λλοντάι  στήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  σε
σφράγισμεάνο φάά κελο, ο οποιάος πάράδιάδετάι στο άρμοά διο οά ργάνο άξιολοάγήσής.

γ) Αν δεν υποβλήθουά ν τά ως άά νω δικάιολογήτικάά   ήά  υπάά ρχουν ελλειάψεις σε άυτάά  που υποβλήά θήκάν,
πάρεάχετάι προθεσμιάά στον προσωρινοά  άνάά δοχο νά τά υποβάά λει ήά  νά τά συμπλήρωά σει εντοά ς πεάντε (5)
ήμερωά ν άποά  τήν κοινοποιάήσή σχετικήά ς εάγγράφής ειδοποιάήσής σε άυτοά ν. Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά
νά πάράτειάνει τήν ως άά νω προθεσμιάά, εφοά σον άιτιολογειάτάι άυτοά  επάρκωά ς κάι κάτ’ άνωά τάτο οά ριο γιά
δεκάπεάντε (15) επιπλεάον ήμεάρες.

Συά μφωνά  με  τά  άνωτεάρω  υποά  β)  κάι  γ)  άνάφεροά μενά,  προσκομιάζοντάι  υποχρεωτικάά  άποά  τον
οικονομικοά  φορεάά στήν άνάθεάτουσά άρχήά , σε εάντυπή μορφήά  κάι σε σφράγισμεάνο φάά κελο, τά εάγγράφά
που άπάιτειάτάι νά προσκομισθουά ν σε πρωτοά τυπή μορφήά  ήά  άντιάγράφά, συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του
άά ρθρου 11 πάρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωά δικάς Διοικήτικήά ς Διάδικάσιάάς'', οά πως τροποποιήά θήκε με τις
διάτάά ξεις του άά ρθρου 1 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κάτάά  τον εάλεγχο των πάράπάά νω δικάιολογήτικωά ν διάπιστωθειά οά τι:
I) τά στοιχειάά που δήλωά θήκάν με το Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής Δήά λωσής (ΤΕΥΔ), ειάνάι ψευδήά
ήά  άνάκριβήά  ήά
ii)  άν  δεν  υποβλήθουά ν  στο  προκάθορισμεάνο  χρονικοά  διάά στήμά  τά  άπάιτουά μενά  πρωτοά τυπά  ήά
άντιάγράφά, των πάράπάά νω δικάιολογήτικωά ν, ήά
ii) άν άποά  τά δικάιολογήτικάά  που προσκομιάσθήκάν νομιάμως κάι εμπροθεάσμως, δεν άποδεικνυά οντάι οι
οά ροι κάι οι προυϋ ποθεάσεις συμμετοχήά ς συά μφωνά με τά άά ρθρά 21, 22 κάι 23 τής πάρουά σάς, 16

άπορριάπτετάι ή προσφοράά  του προσωρινουά  άνάδοάχου, κάτάπιάπτει υπεάρ τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή
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εγγυά ήσή συμμετοχήά ς  του κάι ή κάτάκυά ρωσή γιάνετάι στον προσφεάροντά που υπεάβάλε τήν άμεάσως
εποά μενή  πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικήά  άά ποψή  προσφοράά  βάά σει  τής  τιμήά ς  τήρουμεάνής  τής
άνωτεάρω διάδικάσιάάς.

Σε περιάπτωσή εάγκάιρής κάι προσήά κουσάς ενήμεάρωσής τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς γιά μετάβολεάς στις
προυϋ ποθεάσεις  τις  οποιάες  ο  προσωρινοά ς  άνάά δοχος  ειάχε  δήλωά σει  με  το  Τυποποιήμεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνής  Δήά λωσής  (ΤΕΥΔ)  οά τι  πλήροιά  κάι  οι  οποιάες  επήά λθάν  ήά  γιά  τις  οποιάες  εάλάβε  γνωά σή  ο
προσωρινοά ς άνάά δοχος μετάά  τήν δήά λωσή κάι μεάχρι τήν ήμεάρά τής ειδοποιάήσής/προά σκλήσής γιά τήν
προσκοά μισή  των δικάιολογήτικωά ν  κάτάκυά ρωσής  (οψιγενειάς  μετάβολεάς),  δεν  κάτάπιάπτει  υπεάρ  τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς του, που ειάχε προσκομισθειά, συά μφωνά με το άά ρθρο 15 τής
πάρουά σάς.

Αν κάνεάνάς άποά  τους προσφεάροντες δεν υπεάβάλε άλήθήά  ήά  άκριβήά  δήά λωσή, ήά  άν κάνεάνάς άποά  τους
προσφεάροντες δεν προσκομιάζει εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άπάιτουά μενά δικάιολογήτικάά , ήά  άν κάνεάνάς
άποά  τους προσφεάροντες δεν άποδειάξει οά τι πλήροιά  τά κριτήά ριά ποιοτικήά ς επιλογήά ς του άά ρθρου 22, ή
διάδικάσιάά συά νάψής τής συά μβάσής μάτάιωά νετάι.

 Η διάδικάσιάά ελεάγχου των ως άά νω δικάιολογήτικωά ν ολοκλήρωά νετάι με τή συά ντάξή πράκτικουά  άποά
τήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , ή οποιάά, στή συνεάχειά,  το κοινοποιειά, στήν άνάθεάτουσά άρχήά  γιά τή λήά ψή
άποά φάσής.

Η άνάθεάτουσά άρχήά  κοινοποιειά  άμεάσως τήν άποά φάσή κάτάκυά ρωσής, μάζιά  με άντιάγράφο οά λων των
πράκτικωά ν τής διάδικάσιάάς ελεάγχου κάι άξιολοάγήσής των προσφορωά ν, σε κάά θε προσφεάροντά εκτοά ς
άποά  τον προσωρινοά  άνάά δοχο με κάά θε προά σφορο τροά πο, οά πως με τήλεομοιοτυπιάά, ήλεκτρονικοά  τάχυ-
δρομειάο, επιά  άποδειάξει. Όσοι υπεάβάλάν πάράδεκτεάς προσφορεάς λάμβάά νουν γνωά σή των δικάιολογήτι-
κωά ν του προσωρινουά  άνάδοάχου στο γράφειάο τής Οικονομικήά ς Επιτροπήά ς του Δήά μου Χάνιάων ,Κυδωνιά -
άς 29  , Χάνιάά  (τοά πος)  εντοά ς τριωά ν (3) εργάά σιμων ήμερωά ν άποά  τήν ήμεάρά που κοινοποιήά θήκε σε άυ-
τουά ς επιά άποδειάξει ή άποά φάσή κάτάκυά ρωσής. 17

ε) Κοινοποιειάτάι ή άποά φάσή κάτάκυά ρωσής στον προσωρινοά  άνάά δοχο18 κάι κάλειάτάι ο άνάά δοχος οά πως
προσεάλθει  σε  ορισμεάνο  τοά πο  κάι  χροά νο  γιά  τήν  υπογράφήά  του  συμφωνήτικουά ,   θεάτοντάά ς  του  ή
άνάθεάτουσά  άρχήά  προθεσμιάά  που  δεν  μπορειά  νά  υπερβάιάνει  τις  ειάκοσι  (20)  ήμεάρες  άποά  τήν
κοινοποιάήσή  σχετικήά ς  εάγγράφής  ειδικήά ς  προά σκλήσής,  προσκομιάζοντάς,  κάι  τήν  άπάιτουά μενή
εγγυήτικήά  επιστολήά  κάλήά ς εκτεάλεσής. Η εν λοάγω κοινοποιάήσή επιφεάρει τά εάννομά άποτελεάσμάτά τής
άποά φάσής κάτάκυά ρωσής, συά μφωνά με οριζοά μενά στήν πάρ. 3 του άά ρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εάά ν ο άνάά δοχος δεν προσεάλθει νά υπογράά ψει το συμφωνήτικοά , μεάσά στήν προθεσμιάά που οριάζετάι
στήν ειδικήά  προά κλήσή, κήρυά σσετάι εάκπτωτος,  κάτάπιάπτει υπεάρ τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή εγγυά ήσή
συμμετοχήά ς  του κάι ή κάτάκυά ρωσή γιάνετάι στον προσφεάροντά που υπεάβάλε τήν άμεάσως εποά μενή
πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικήά  άά ποψή  προσφοράά  βάά σει  τιμήά ς.  Αν  κάνεάνάς  άποά  τους
προσφεάροντες  δεν  προσεάλθει  γιά  τήν  υπογράφήά  του  συμφωνήτικουά ,  ή  διάδικάσιάά  συά νάψής  τής
συά μβάσής μάτάιωά νετάι, συά μφωνά με τήν περιάπτωσή  β τής πάράγράά φου 1 του άά ρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Ενστάσεις19

4.3.1 Ένστάσή κάτάά  πράά ξής τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς υποβάά λλετάι εντοά ς προθεσμιάάς πεάντε (5) ήμερωά ν
άποά  τήν κοινοποιάήσή τής προσβάλλοά μενής πράά ξής στον ενδιάφεροά μενο οικονομικοά  φορεάά. Η εάνστάσή
κάτάά  τής  διάκήά ρυξής  υποβάά λλετάι   σε  προθεσμιάά  που  εκτειάνετάι  μεάχρι  το  ήά μισυ  του  χρονικουά
διάστήά μάτος άποά  τή δήμοσιάευσή τής διάκήά ρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ μεάχρι τήν κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά
υποβολήά ς  των  προσφορωά ν  του  άά ρθρου  18  τής  πάρουά σάς.  Γιά  τον  υπολογισμοά  τής  προθεσμιάάς
άυτήά ς  συνυπολογιάζοντάι  κάι  οι  ήμερομήνιάες  τής  δήμοσιάευσής  κάι  τής  υποβολήά ς  των
προσφορωά ν20.
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4.3.2 Η εάνστάσή υποβάά λλετάι ενωά πιον τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, ή οποιάά άποφάσιζει, συά μφωνά με τά
οριζοά μενά κάι στο άά ρθρο 221 του ν. 4412/2016, υά στερά άποά  γνωά μή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά  γιά
τις  ενστάά σεις  του πρωά του εδάφιάου  του πάροά ντος κάι  υά στερά άποά  γνωά μή του άρμοά διου Τεχνικουά
Συμβουλιάου  γιά  τις  ενστάά σεις  του  δευά τερου  εδάφιάου  του  πάροά ντος,  εντοά ς  προθεσμιάάς  δεάκά  (10)
ήμερωά ν άποά  τήν κοινοποιάήσή τής εάνστάσής. 
Στήν περιάπτωσή τής εάνστάσής κάτάά  τής διάκήά ρυξής, ή άνάθεάτουσά άρχήά  άποφάσιάζει σε κάά θε περιά -
πτωσή πριν τήν κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά υποβολήά ς των προσφορωά ν. Με τήν άά πράκτή πάά ροδο των
άνωτεάρω προθεσμιωά ν τεκμάιάρετάι ή άποά ρριψή τής εάνστάσής. 

4.3.3 Γιά  το  πάράδεκτοά  τής  άά σκήσής εάνστάσής,  άπάιτειάτάι,  με  τήν  κάτάά θεσή  τής  εάνστάσής,  ή
κάτάβολήά  πάράβοά λου,  υπεάρ  του  Δήμοσιάου,  ποσουά   ιάσου  με  το  εάνά  τοις  εκάτοά  (1%)  επιά  τής
εκτιμωά μενής  άξιάάς  τής  συά μβάσής21.  Το  πάράά βολο  άυτοά  άποτελειά  δήμοά σιο  εάσοδο.  Το πάράά βολο
επιστρεάφετάι με πράά ξή τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, άν ή εάνστάσή γιάνει δεκτήά  ήά  μερικωά ς δεκτήά  άποά
το άποφάσιάζον διοικήτικοά  οά ργάνο.22 

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

Σχετικάά  με τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής, ισχυά ουν τά προβλεποά μενά στήν πάρ. 5 άά ρθρου 105 κάι
135 του ν. 4412/2016.
Τά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής   με  βάά σή  τά  οποιάά  θά  εκτελεσθειά  το  εάργο  ειάνάι  τά  άνάφεροά μενά
πάράκάά τω.  Σε  περιάπτωσή  άσυμφωνιάάς  των  περιεχομεάνων  σε  άυτάά  οά ρων,  ή  σειράά  ισχυά ος
κάθοριάζετάι  ως κάτωτεάρω. 

1. Το συμφωνήτικοά .
2. Η πάρουά σά Διάκήά ρυξή.
3. Η Οικονομικήά  Προσφοράά .
4. Το Τιμολοά γιο Δήμοπράά τήσής 
5. Η Ειδικήά  Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήά  Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεάς Προδιάγράφεάς κάι τά 

Πάράρτήά μάτά τους, 
7. Η Τεχνικήά  Περιγράφήά  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοά ς Δήμοπράά τήσής.
9. Οι εγκεκριμεάνες μελεάτες του εάργου. 
10.  Το εγκεκριμεάνο Χρονοδιάά γράμμά κάτάσκευήά ς του εάργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  συντάά σσοντάι  υποχρεωτικάά  στήν  ελλήνικήά  γλωά σσά  κάι
προάιρετικάά  κάι σε άά λλες γλωά σσες, συνολικάά  ήά  μερικάά . Σε περιάπτωσή άσυμφωνιάάς μετάξυά  των
τμήμάά των των εγγράά φων τής  συά μβάσής που εάχουν συντάχθειά  σε  περισσσοά τερες γλωά σσες,
επικράτειά ή ελλήνικήά  εάκδοσή. Τυχοά ν ενστάά σεις υποβάά λλοντάι στήν ελλήνικήά  γλωά σσά. 

6.2. Οι προσφορεάς κάι τά περιλάμβάνοά μενά σε άυτεάς στοιχειάά, κάθωά ς κάι τά άποδεικτικάά  εάγγράφά
συντάά σσοντάι  στήν ελλήνικήά  γλωά σσά ήά  συνοδευά οντάι  άποά  επιάσήμή μετάά φράσήά  τους στήν
ελλήνικήά  γλωά σσά. 

6.3. Στά άλλοδάπάά  δήμοά σιά εάγγράφά κάι δικάιολογήτικάά  εφάρμοά ζετάι ή Συνθήά κή τής Χάά γής τής
5.10.1961, που κυρωά θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικάά  τά άλλοδάπάά  ιδιωτικάά  εάγγράφά
μπορουά ν νά συνοδευά οντάι άποά  μετάά φράσήά  τους στήν ελλήνικήά  γλωά σσά επικυρωμεάνή ειάτε άποά
προά σωπο άρμοά διο κάτάά  τις διάτάά ξεις τής εθνικήά ς νομοθεσιάάς ειάτε άποά  προά σωπο κάτάά  νοά μο
άρμοά διο  τής  χωά ράς  στήν  οποιάά  εάχει  συντάχθειά  εάγγράφο23. Επιάσής,  γιάνοντάι  υποχρεωτικάά
άποδεκτάά  ευκρινήά  φωτοάντιάγράφά εγγράά φων που εάχουν εκδοθειά  άποά  άλλοδάπεάς άρχεάς κάι

10



εάχουν  επικυρωθειά  άποά  δικήγοά ρο,  συά μφωνά  με  τά  προβλεποά μενά  στήν  πάρ.  2  περ.  β  του
άά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωά δικάς Διοικήτικήά ς Διάδικάσιάάς”, άντικάτάστάά θήκε ως άά νω με
το άά ρθρο 1 πάρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενήμερωτικάά  κάι  τεχνικάά  φυλλάά διά  κάι  άά λλά  εάντυπά-ετάιρικάά  ήά  μή  –  με  ειδικοά  τεχνικοά
περιεχοά μενο  μπορουά ν  νά  υποβάά λλοντάι  σε  άά λλή  γλωά σσά,  χωριάς  νά  συνοδευά οντάι  άποά
μετάά φράσή στήν ελλήνικήά

6.5. Η   επικοινωνιάά  με  τήν  άνάθεάτουσά άρχήά ,  κάθωά ς  κάι  μετάξυά  άυτήά ς  κάι  του  άνάδοάχου,  θά
γιάνοντάι υποχρεωτικάά  στήν ελλήνικήά  γλωά σσά.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Γιά  τή  δήμοπράά τήσή  του  εάργου,  τήν  εκτεάλεσή  τής  συά μβάσής  κάι  τήν  κάτάσκευήά  του,
εφάρμοά ζοντάι οι διάτάά ξεις των πάράκάά τω νομοθετήμάά των, οά πως ισχυά ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,24

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )25

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

7.2 Οι διάτάά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυά ρωσή Κωά δικά Φοά ρου Προστιθεάμενής Αξιάάς».

7.3 Οι σε εκτεάλεσή των άνωτεάρω διάτάά ξεων εκδοθειάσες κάνονιστικεάς πράά ξεις26,  κάθωά ς κάι
λοιπεάς διάτάά ξεις που άνάφεάροντάι ρήτάά  ήά  άπορρεάουν άποά  τά οριζοά μενά στά συμβάτικάά  τευά χή
τής  πάρουά σάς  κάθωά ς  κάι  το  συά νολο  των  διάτάά ξεων  του  άσφάλιστικουά ,  εργάτικουά ,
περιβάλλοντικουά  κάι φορολογικουά  δικάιάου κάι γενικοά τερά κάά θε διάά τάξή (Νοά μος, Π.Δ., Υ.Α.) κάι
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ερμήνευτικήά  εγκυά κλιος  που  διεάπει  τήν  άνάά θεσή  κάι  εκτεάλεσή  του  εάργου  τής  πάρουά σάς
συά μβάσής, εάστω κάι άν δεν άνάφεάροντάι ρήτάά . 

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

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

8.1. Το εάργο χρήμάτοδοτειάτάι άποά  ΣΑΤΑ του Δήά μου Χάνιάων με Κ.Α. 30-7333.070 27

Το  εάργο υποά κειτάι  στις  κράτήά σεις28 που  προβλεάποντάι  γιά  τά  εάργά  άυτάά ,
περιλάμβάνομεάνής  τής  κράά τήσής  υά ψους  0,06  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  άνάγκωά ν  τής
Ενιάιάάς  Ανεξάά ρτήτής  Αρχήά ς  Δήμοσιάων  Συμβάά σεων,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  4  πάρ  3  ν.
4013/2011,  τής  κράά τήσής  υά ψους  0,06  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  άνάγκωά ν  τής  Αρχήά ς
Εξεάτάσής  Προδικάστικωά ν  Προσφυγωά ν,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  350  πάρ.  3  του  ν.
4412/2016, κάθωά ς κάι τής κράά τήσής 6%0, συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του άά ρθρου 53 πάρ. 7
περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  κάι  τής  υπ'  άριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
άποά φάσής του Υπουργουά  Υποδομωά ν κάι Μετάφορωά ν (Β' 2235).  

8.2. Τά γενικάά  εάξοδά, οά φελος κ.λ.π.  του Ανάδοά χου κάι οι επιβάρυά νσεις άποά  φοά ρους,  δάσμουά ς
κ.λ.π.  κάθοριάζοντάι  στο  άντιάστοιχο  άά ρθρο  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βάρυά νει  τον  Κυά ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πλήρωμεάς θά γιάνοντάι συά μφωνά με το άά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 κάι το άντιάστοιχο
άά ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήά  του εργολάβικουά  τιμήά μάτος θά γιάνετάι σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  άνάθεάτουσά άρχήά 29 μπορειά,  κάτάά  τή  διάδικάσιάά  άξιολοάγήσής των προσφορωά ν,  νά  κάλεάσει  τους
οικονομικουά ς φορειάς, νά συμπλήρωά σουν ήά  νά διευκρινιάσουν τά εάγγράφά ήά  δικάιολογήτικάά  που εάχουν
υποβάά λει, συμπεριλάμβάνομεάνής κάι τής οικονομικήά ς τους προσφοράά ς, μεάσά σε ευά λογή προθεσμιάά, ή
οποιάά  δεν  μπορειά  νά  ειάνάι  μικροά τερή  άποά  επτάά  (7)  ήμεάρες  άποά  τήν  ήμερομήνιάά  κοινοποιάήσής  σε
άυτουά ς τής σχετικήά ς προά σκλήσής,  συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στις διάτάά ξεις των άά ρθρων
102 κάι 103  του ν. 4412/2016.
Οποιάδήά ποτε διευκριάνισή ήά  συμπλήά ρωσή που υποβάά λλετάι άποά  τους προσφεάροντες ήά  υποψήφιάους,
χωριάς νά εάχει ζήτήθειά άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά 30, δεν λάμβάά νετάι υποά ψή.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γιά τήν πάρουά σά διάδικάσιάά εάχει εκδοθειά ή με άρ. 114/2018 άποά φάσή Δήμοτικουά  Συμβουλιάου γιά τήν
άνάά λήψή  υποχρεάωσής/εάγκρισή  δεάσμευσής  πιάστωσής γιά  το  οικονομικοά  εάτος  2018 κάι  με  άρ.  Α-
536/15-02-2018 κάτάχωά ρήσή  στο  βιβλιάο  εγκριάσεων  κάι  εντολωά ν  πλήρωμήά ς  τής  Δ.Ο.Υ.
(συμπλήρωά νετάι κάι ο άριθμοά ς τής άποά φάσής εάγκρισής τής πολυετουά ς άνάά λήψής σε περιάπτωσή που ή
δάπάά νή εκτειάνετάι σε περισσοά τερά του ενοά ς οικονομικάά  εάτή, συά μφωνά με το άά ρθρο 4 πάρ. 4 του π.δ
80/2016 ).31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιάτλος του εάργου ειάνάι: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΣΟΥΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».

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

Ο  προυϋ πολογισμοά ς  δήμοπράά τήσής  του  εάργου  άνεάρχετάι  σε3274.000,00  Ευρώ κάι
άνάλυά ετάι σε:
Δάπάά νή Εργάσιωά ν 41.766,70  Ευρωά
Γενικάά  εάξοδά κάι Όφελος εργολάά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.518,01 Ευρωά
Απροά βλεπτά33 7.392,71 Ευρωά (ποσοστουά  15% επιά  τής  δάπάά νής  εργάσιωά ν  κάι  του
κονδυλιάου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που άνάλωά νοντάι συά μφωνά με τους οά ρους του άά ρθρου 156 πάρ. 3.
(ά) του ν. 4412/2016. 
Προά βλεψή άπολογιστικωά ν: 3.000,00 €
Φ.Π.Α. 24%  14.322,58 Ευρωά .

Στο άνωτεάρω ποσοά  προβλεάπετάι άνάθεωά ρήσή στις τιμεάς ποσουά  0,00 Ευρωά  συά μφωνά με το
άά ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήά τρά προά σθετής κάτάβολήά ς (πριμ),  συά μφωνά με το άά ρθρο 149 του ν.  4412/2016 δεν
προβλεάπετάι.

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Οι εργάσιάες θά εκτελεστουά ν στά οά ριά του Δήά μου Χάνιάων.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

            Με το εάργο θά   γιάνουν εργάσιάες άποκάτάά στάσής φθορωά ν στά οδοστρωά μάτά του οδικουά
δικτυά ου  τής  Δ.Ε.  ΣΟΥΔΑΣ του  Δήά μου  Χάνιάων,  οά που  άυτεάς  άπάιτήθουά ν,  προκειμεάνου  νά
άποκάτάστάθειά άά μεσά ή οδικήά  άσφάά λειά των υποδομωά ν των οδωά ν κάι των στοιχειάων άσφάλειάάς τής
οδουά , σε οδουά ς τής άρμοδιοά τήτάς μάς. 
     Η  μελεάτή  συντάά χθήκε  συά μφωνά  με  τις  διάτάά ξεις  τής  πάράγράά φου  7ι,  του  άά ρθρου  53,  του
Ν.4412/2016,  γιά  εάργά  που  ή  προμεάτρήσή  των  εργάσιωά ν  ειάνάι  δυά σκολή  ήά  άδυά νάτή κάι  ο
προυϋ πολογισμοά ς δεν περιλάμβάά νει ποσοά τήτες των επιμεάρους εργάσιωά ν, άλλάά  μοά νο τήν κάτ’ εκτιάμήσή
δάπάά νή του συνοά λου κάά θε ομάά δάς ομοειδωά ν εργάσιωά ν κάι το γενικοά  συά νολο. 

Επισημαίνεται οά τι, το φυσικοά  κάι οικονομικοά  άντικειάμενο των δήμοπράτουά μενων εάργων  δεν πρεάπει
νά μετάβάά λλετάι ουσιωδωά ς κάτάά  τή διάά ρκειά εκτεάλεσής τής συά μβάσής, κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάρ. 4
του άά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνάτοά τήτά μετάβολήά ς υφιάστάτάι, μοά νο υποά  τις προυϋ ποθεάσεις των
άά ρθρων 132 κάι 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεάπετάι ή χρήά σή των «επιά εάλάσσον» δάπάνωά ν με τους άκοά λουθους οά ρους κάι περιορισμουά ς:

 Δεν τροποποιειάτάι το «βάσικοά  σχεάδιο» τής προκήά ρυξής, ουά τε οι προδιάγράφεάς του εάργου, οά πως
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περιγράά φοντάι στά συμβάτικάά  τευά χή, ουά τε κάτάργειάτάι ομάά δά εργάσιωά ν τής άρχικήά ς συά μβάσής. 

 Δεν θιάγετάι ή πλήροά τήτά, ποιοά τήτά κάι λειτουργικοά τήτά του εάργου. 

 Δεν χρήσιμοποιειάτάι γιά τήν πλήρωμήά  νεάων εργάσιωά ν που δεν υπήά ρχάν στήν άρχικήά  συά μβάσή. 

 Δεν υπερβάιάνει ή δάπάά νή άυτήά , κάτάά  τον τελικοά  εγκεκριμεάνο Ανάκεφάλάιωτικοά  Πιάνάκά Εργάσιωά ν
του εάργου,  ποσοστοά  ειάκοσι  τοις  εκάτοά  (20%) τής συμβάτικήά ς  δάπάά νής ομάά δάς εργάσιωά ν  του
εάργου  ουά τε,  άθροιστικάά ,  ποσοστοά  δεάκά  τοις  εκάτοά  (10%)  τής  δάπάά νής  τής  άρχικήά ς  άξιάάς
συά μβάσής χωριάς  Φ.Π.Α.,  άνάθεωά ρήσή τιμωά ν  κάι  άπροά βλεπτες  δάπάά νες.  Στήν άθροιστικήά  άυτήά
άνάκεφάλάιάωσή λάμβάά νοντάι υποά ψή μοά νο οι μετάφορεάς δάπάά νής άποά  μιάά ομάά δά εργάσιωά ν σε
άά λλή.
Τά  ποσάά  που  εξοικονομουά ντάι,  εφοά σον  υπερβάιάνουν  τά  άνωτεάρω  οά ριά  (20%  ήά  κάι  10%),
μειωά νουν ισοά ποσά τή δάπάά νή τής άξιάάς συά μβάσής χωριάς Φ.Π.Α., άνάθεωρήά σεις κάι άπροά βλεπτες
δάπάά νες. Γιά τή χρήά σή των «επιά  εάλάσσον δάπάνωά ν» άπάιτειάτάι σε κάά θε περιάπτωσή ή συά μφωνή
γνωά μή  του  Τεχνικουά  Συμβουλιάου,  υά στερά  άποά  εισήά γήσή  του  φορεάά  υλοποιάήσής.
Ο προυϋ πολογισμοά ς των εάργων στά οποιάά εφάρμοά ζετάι ή πάράά γράφος άυτήά  άνάλυά ετάι σε ομάά δες
εργάσιωά ν, οι οποιάες συντιάθεντάι άποά  εργάσιάες που υπάά γοντάι σε ενιάιάά υποσυά νολά του τεχνικουά
άντικειμεάνου των εάργων, εάχουν πάροά μοιο τροά πο κάτάσκευήά ς κάι επιδεάχοντάι το ιάδιο ποσοστοά
εάκπτωσής στις τιμεάς μονάά δάς τους. Με άποά φάσή του Υπουργουά  Υποδομωά ν  κάι  Μετάφορωά ν,  ή
οποιάά μετάά  τήν εάκδοσήά  τής θά εάχει εφάρμογήά  σε οά λά τά ως άά νω εάργά, προσδιοριάζοντάι οι ομάά δες
εργάσιωά ν άνάά  κάτήγοριάά εάργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικήά  προθεσμιάά εκτεάλεσής του εάργου, οριάζετάι σε 8 μήνες άποά  τήν ήμεάρά υπογράφήά ς τής
συά μβάσής34. 
Οι άποκλειστικεάς κάι ενδεικτικεάς τμήμάτικεάς προθεσμιάες   του εάργου άνάφεάροντάι στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογήά  του Ανάδοά χου, θά γιάνει συά μφωνά με τήν «άνοικτήά  διάδικάσιάά» του άά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 κάι υποά  τις προυϋ ποθεάσεις του νοά μου άυτουά .

 
13.2 Η οικονομικήά  προσφοράά  των διάγωνιζομεάνων, θά συντάχθειά  κάι υποβλήθειά  συά μφωνά

με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 125  κάι 126 του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κάά θε προσφεάρων μπορειά νά υποβάά λει μοά νο μιάά προσφοράά . 35

13.4 Δεν επιτρεάπετάι ή υποβολήά  ενάλλάκτικωά ν προσφορωά ν.36

13.5 Δε γιάνοντάι δεκτεάς προσφορεάς γιά μεάρος του άντικειμεάνου τής συά μβάσής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήά ριο  γιά  τήν  άνάά θεσή  τής  συά μβάσής  ειάνάι  ή  πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικήά  άά ποψή
προσφοράά  μοά νο βάά σει τιμήά ς (χάμήλοά τερή τιμήά ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γιά  τήν  συμμετοχήά  στον  διάγωνισμοά  δεν   άπάιτειάτάι  ή  κάτάά θεσή  άποά  τους
συμμετεάχοντες οικονομικουά ς φορειάς,  κάτάά  τους οά ρους τής πάρ. 1 ά) του άά ρθρου 72
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του ν. 4412/2016, εγγυήτικήά ς επιστολήά ς συμμετοχήά ς. 37

Στήν περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς περιλάμβάά νει
κάι τον οά ρο οά τι ή εγγυά ήσή κάλυά πτει τις υποχρεωά σεις οά λων των οικονομικωά ν φορεάων
που συμμετεάχουν στήν εάνωσή.

15.2 Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς συμμετοχήά ς περιλάμβάά νουν, συά μφωνά με το άά ρθρο 72 πάρ. 4
του ν. 4412/2016, κάτ’ ελάά χιστον τά άκοά λουθά στοιχειάά : 
ά) τήν ήμερομήνιάά εάκδοσής, 
β) τον εκδοά τή, 
γ) τον κυά ριο του εάργου ήά  το φορεάά κάτάσκευήά ς του εάργου..................................  προς τον
οποιάο άπευθυά νοντάι, 
δ) τον άριθμοά  τής εγγυά ήσής, 
ε) το ποσοά  που κάλυά πτει ή εγγυά ήσή, 
στ) τήν πλήά ρή επωνυμιάά, τον Α.Φ.Μ. κάι τή διευά θυνσή του  οικονομικουά  φορεάά υπεάρ
του  οποιάου  εκδιάδετάι  ή  εγγυά ήσή  (στήν  περιάπτωσή  εάνωσής  άνάγράά φοντάι  οά λά  τά
πάράπάά νω γιά κάά θε μεάλος τής εάνωσής), 
ζ)  τους  οά ρους  οά τι:  άά)  ή  εγγυά ήσή  πάρεάχετάι  άνεάκκλήτά  κάι  άνεπιφυά λάκτά,  ο  δε
εκδοά τής πάράιτειάτάι του δικάιωά μάτος τής διάιρεάσεως κάι τής διζήά σεως, κάι ββ) οά τι σε
περιάπτωσή  κάτάά πτωσής  άυτήά ς,  το  ποσοά  τής  κάτάά πτωσής  υποά κειτάι  στο  εκάά στοτε
ισχυά ον τεάλος χάρτοσήά μου, 
ή) τά στοιχειάά  τής διάκήά ρυξής  (άριθμοά ς,  εάτος,  τιάτλος εάργου )  κάι τήν  κάτάλήκτικήά
ήμερομήνιάά υποβολήά ς προσφορωά ν, 
θ) τήν ήμερομήνιάά λήά ξής ήά  τον χροά νο ισχυά ος τής εγγυά ήσής, 
ι) τήν άνάά λήψή υποχρεάωσής άποά  τον εκδοά τή τής εγγυά ήσής νά κάτάβάά λει το ποσοά  τής
εγγυά ήσής ολικάά  ήά  μερικάά  εντοά ς πεάντε (5) ήμερωά ν μετάά  άποά  άπλήά  εάγγράφή ειδοποιάήσή
εκειάνου προς τον οποιάο άπευθυά νετάι. 
(Στο σήμειάο άυτοά  γιάνετάι πάράπομπήά  στά σχετικάά  υποδειάγμάτά, εφοά σον υπάά ρχουν).

15.3 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς πρεάπει νά ισχυά ει τουλάά χιστον γιά τριάά ντά (30) ήμεάρες μετάά  τή
λήά ξή του χροά νου ισχυά ος τής προσφοράά ς του άά ρθρου 19 τής πάρουά σάς,  ήά τοι μεάχρι  -,
άά λλως  ή  προσφοράά  άπορριάπτετάι.  Η  άνάθεάτουσά  άρχήά  μπορειά,  πριν  τή  λήά ξή  τής
προσφοράά ς,  νά  ζήτάά  άποά  τον  προσφεάροντά  νά  πάράτειάνει,  πριν  τή  λήά ξή  τους,  τή
διάά ρκειά ισχυά ος τής προσφοράά ς κάι τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς.

15.4 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς κάτάπιάπτει,  υπεάρ του κυριάου του εάργου, μετάά  άποά  γνωά μή του
Τεχνικουά  Συμβουλιάου άν ο προσφεάρων άποσυά ρει τήν προσφοράά  του κάτάά  τή διάά ρκειά
ισχυά ος  άυτήά ς  κάι  στις  περιπτωά σεις  του  άά ρθρου  4.2  τής  πάρουά σάς.
Η  εάνστάσή  του  άνάδοά χου  κάτάά  τής  άποφάά σεως  δεν  άνάστεάλλει  τήν  ειάσπράξή  του
ποσουά  τής εγγυήά σεως.

15.5 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς επιστρεάφετάι στον άνάά δοχο με τήν προσκοά μισή τής εγγυά ήσής
κάλήά ς εκτεάλεσής.
Η εγγυά ήσή  συμμετοχήά ς  επιστρεάφετάι  στους  λοιπουά ς  προσφεάροντες,  συά μφωνά  με  τά

ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 72 του ν. 4412/2016 38.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)39

16.1 Δεν40  προβλεάπετάι ή χορήά γήσή προκάτάβολήά ς στον Ανάά δοχο 41

16.2 Δεν προβλεάπετάι  ή πλήρωμήά  πριμ στήν πάρουά σά συά μβάσή.
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Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Γιά τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής άπάιτειάτάι ή πάροχήά  εγγυά ήσής κάλήά ς εκτεάλεσής, συά μφωνά
με το άά ρθρο 72 πάρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υά ψος τής οποιάάς κάθοριάζετάι σε ποσοστοά   5%  επιά
τής άξιάάς τής συά μβάσής, χωριάς Φ.Π.Α. κάι κάτάτιάθετάι πριν ήά  κάτάά  τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής.
Η εγγυά ήσή κάλήά ς  εκτεάλεσής κάτάπιάπτει  στήν περιάπτωσή πάράά βάσής των οά ρων τής συά μβάσής,
οά πως άυτήά  ειδικοά τερά οριάζει.

Σε  περιάπτωσή  τροποποιάήσής  τής  συά μβάσής  κάτάά  το  άά ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποιάά
συνεπάά γετάι άυά ξήσή τής συμβάτικήά ς  άξιάάς,  ο άνάά δοχος ειάνάι υποχρεωμεάνος νά κάτάθεάσει πριν
τήν τροποποιάήσή, συμπλήρωμάτικήά  εγγυά ήσή το υά ψος τής οποιάάς άνεάρχετάι σε ποσοστοά  5% επιά
του ποσουά  τής άυά ξήσής χωριάς ΦΠΑ.

Η  εγγυά ήσή  κάλήά ς  εκτεάλεσής  τής  συά μβάσής  κάλυά πτει  συνολικάά  κάι  χωριάς  διάκριάσεις  τήν
εφάρμογήά  οά λων  των  οά ρων  τής  συά μβάσής  κάι  κάά θε  άπάιάτήσή  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  ήά  του
κυριάου του εάργου εάνάντι του άνάδοά χου.

Η εγγυά ήσή κάλήά ς εκτεάλεσής κάτάπιάπτει υπεάρ του κυριάου του εάργου, με άιτιολογήμεάνή άποά φάσή
του Προιϋστάμεάνου τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς,  ιδιάως μετάά  τήν οριστικοποιάήσή τής εάκπτωσής
του άνάδοά χου. Η εάνστάσή του άνάδοά χου κάτάά  τής άποφάά σεως δεν άνάστεάλλει τήν ειάσπράξή του
ποσουά  τής εγγυήά σεως.

Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς κάλήά ς εκτεάλεσής περιλάμβάά νουν κάτ’ ελάά χιστον τά άνάφεροά μενά στήν
πάράά γράφο  15.2  τής  πάρουά σάς  κάι  επιπροά σθετά,  τον  άριθμοά  κάι  τον  τιάτλο  τής  σχετικήά ς
συά μβάσής . 

17.2 Εγγυά ήσή κάλήά ς λειτουργιάάς 

Δεν προβλεάπετάι.42

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς των άά ρθρων 15, 16 κάι 17 εκδιάδοντάι άποά  πιστωτικάά  ιδρυά μάτά που
λειτουργουά ν νοά μιμά στά κράά τή- μεάλή τής Ένωσής ήά  του Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου ήά  στά
κράά τή-μεάρή τής ΣΔΣ κάι εάχουν, συά μφωνά με τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις, το δικάιάωμά άυτοά . Μπορουά ν,
επιάσής, νά εκδιάδοντάι άποά  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ήά  νά πάρεάχοντάι με γράμμάά τιο του Τάμειάου
Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων, με πάράκάτάά θεσή σε άυτοά  του άντιάστοιχου χρήμάτικουά  ποσουά . 43 

 Αν  συστάθειά  πάράκάτάθήά κή  με  γράμμάά τιο  πάράκάτάά θεσής  χρεογράά φων  στο  Τάμειάο
Πάράκάτάθήκωά ν  κάι  Δάνειάων,  τά τοκομεριάδιά  ήά  μεριάσμάτά που λήά γουν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής
εγγυά ήσής επιστρεάφοντάι μετάά  τή λήά ξή τους στον υπεάρ ου ή εγγυά ήσή οικονομικοά  φορεάά.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς εκδιάδοντάι κάτ’ επιλογήά  του οικονομικουά  φορεάά/ άνάδοά χου άποά
εάνάν ήά  περισσοά τερους εκδοά τες τής πάράπάά νω πάράγράά φου,   άνεξάρτήά τως του υά ψους των.  

Εάά ν ή εγγυά ήσή εκδοθειά άποά  άλλοδάποά  πιστωτικοά  ιάδρυμά μπορειά νά συντάχθειά σε μιάά άποά  τις επιάσήμες 
γλωά σσες τής Ευρωπάιϋκήά ς Ένωσής, άλλάά  θά συνοδευά ετάι άπάράιάτήτά άποά  μετάά φράσή στήν ελλήνικήά  
γλωά σσά, συά μφωνά κάι με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 6.3. τής πάρουά σάς.

Η  άνάθεάτουσά  άρχήά  επικοινωνειά  με  τους  φορειάς  που  φεάροντάι  νά  εάχουν  εκδωά σει  τις  εγγυήτικεάς
επιστολεάς, προκειμεάνου νά διάπιστωά σει τήν εγκυροά τήτάά  τους44. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών45 ορίζεται  η
29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν,  γιά  λοάγους  άνωτεάράς  βιάάς ήά  γιά  τεχνικουά ς  λοάγους  δεν  διενεργήθειά  ή  άποσφράά γισή  κάτάά  τήν
ορισθειάσά ήμεάρά ήά  άν μεάχρι τή μεάρά άυτήά  δεν εάχει υποβλήθειά κάμιάά προσφοράά , ή άποσφράά γισή κάι ή
κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά  άντιάστοιχά  μετάτιάθεντάι  σε  οποιάδήά ποτε  άά λλή  ήμεάρά,  με  άποά φάσή  τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς.  Η  άποά φάσή άυτήά  κοινοποιειάτάι  εγγράά φως,  πεάντε  (5)  τουλάά χιστον  εργάά σιμες
ήμεάρες πριν τή νεάά ήμερομήνιάά, σε οά σους οικονομικουά ς φορειάς εάλάβάν τά εάγγράφά τής συά μβάσής κάι
άνάρτάά τάι στο ΚΗΜΔΗΣ κάι στήν ιστοσελιάδά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, εφοά σον διάθεάτει.  Αν κάι στή
νεάά  άυτήά  ήμερομήνιάά  δεν  κάτάστειά  δυνάτήά  ή  άποσφράά γισή  των  προσφορωά ν  ήά  δεν  υποβλήθουά ν
προσφορεάς,  μπορειά  νά ορισθειά  κάι νεάά ήμερομήνιάά, εφάρμοζομεάνων κάτάά  τά λοιπάά  των διάτάά ξεων
των δυά ο προήγουά μενων εδάφιάων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάά θε υποβάλλοά μενή προσφοράά  δεσμευά ει τον συμμετεάχοντά στον διάγωνισμοά  κάτάά  τή διάά τάξή του
άά ρθρου 97 του ν.  4412/2016, γιά διάά στήμά  6 μήνωά ν46,  άποά  τήν ήμερομήνιάά  λήά ξής τής προθεσμιάάς
υποβολήά ς των προσφορωά ν.

Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά,  πριν τή λήά ξή του χροά νου ισχυά ος τής προσφοράά ς, νά ζήτάά  άποά  τους
προσφεάροντες  νά  πάράτειάνουν  τή  διάά ρκειά  ισχυά ος  τής  προσφοράά ς  τους  κάι  τής  εγγυά ήσής
συμμετοχήά ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η προκήά ρυξή συά μβάσής 47 κάι ή πάρουά σά Διάκήά ρυξή δήμοσιευά θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).

2.  Η  Διάκήά ρυξή  άνάρτάά τάι  κάι  στήν  ιστοσελιάδά  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  (www. chania.gr),
(εφοά σον υπάά ρχει), συά μφωνά με το άά ρθρο 2 τής πάρουά σάς.

3. Περιάλήψή  τής  πάρουά σάς  Διάκήά ρυξής  δήμοσιευά ετάι  στον  Ελλήνικοά  Τυά πο 48,  συά μφωνά  με  το
άά ρθρο 66 ν. 4412/2016 κάι άνάρτάά τάι στο προά γράμμά “Διάυά γειά” diavgeia.gov.gr., 

Τά  εάξοδά  των  εκ  τής  κειάμενής  νομοθεσιάάς  άπάράιάτήτων  δήμοσιευά σεων  τής  προκήά ρυξής  τής
δήμοπράσιάάς στήν οποιάά άνάδειάχθήκε άνάά δοχος, βάρυά νουν τον ιάδιο κάι εισπράά ττοντάι με τον πρωά το
λογάριάσμοά  πλήρωμήά ς του εάργου.  Τά εάξοδά δήμοσιευά σεων των τυχοά ν προήγουά μενων διάγωνισμωά ν
γιά  τήν  άνάά θεσή  του  ιάδιου  εάργου,  κάθωά ς  κάι  τά  εάξοδά  των  μή  άπάράιάτήτων  εκ  του  νοά μου
δήμοσιευά σεων βάρυά νουν τήν άνάθεάτουσά άρχήά  κάι κάτάβάά λλοντάι άποά  τις πιστωά σεις του εάργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συά μβάσή άνάτιάθετάι βάά σει του κριτήριάου του άά ρθρου 14 τής πάρουά σάς, σε προσφεάροντά ο οποιάος
δεν άποκλειάετάι άποά  τή συμμετοχήά  βάά σει  τής πάρ. Α του άά ρθρου 22 τής πάρουά σάς κάι πλήροιά  τά
κριτήά ριά επιλογήά ς των πάρ. Β, Γ, Δ κάι Ε του άά ρθρου 22 τής πάρουά σάς.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικάιάωμά  συμμετοχήά ς  εάχουν  φυσικάά  ήά  νομικάά  προά σωπά,  ήά  ενωά σεις  άυτωά ν 49 που
δράστήριοποιουά ντάι στήν κάτήγοριάά ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  50κάι που ειάνάι εγκάτεστήμεάνά σε:
ά) σε κράά τος-μεάλος τής Ένωσής,
β) σε κράά τος-μεάλος του Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τή ΣΔΣ, στο βάθμοά  που ή υποά  άνάά θεσή δήμοά σιά
συά μβάσή κάλυά πτετάι άποά  τά Πάράρτήά μάτά 1, 2, 4 κάι 5 κάι τις γενικεάς σήμειωά σεις του σχετικουά  με
τήν  Ένωσή  Προσάρτήά μάτος  I  τής  ως  άά νω  Συμφωνιάάς,  κάθωά ς  κάι
δ)  σε  τριάτες  χωά ρες που δεν εμπιάπτουν στήν περιάπτωσή γ΄  τής πάρουά σάς πάράγράά φου κάι  εάχουν
συνάά ψει διμερειάς ήά  πολυμερειάς συμφωνιάες με τήν Ένωσή σε θεάμάτά διάδικάσιωά ν άνάά θεσής δήμοσιάων
συμβάά σεων.

21.2 Οικονομικοά ς φορεάάς συμμετεάχει ειάτε μεμονωμεάνά ειάτε ως μεάλος εάνωσής.51,

21.3 Οι ενωά σεις οικονομικωά ν φορεάων συμμετεάχουν υποά  τους οά ρους των πάρ. 2, 3 κάι 4 του άά ρθρου 19
κάι των πάρ. 1 (ε)  κάι 3 (β)του άά ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν άπάιτειάτάι άποά  τις εν λοάγω ενωά σεις νά περιβλήθουά ν συγκεκριμεάνή νομικήά  μορφήά  γιά τήν υποβολήά
προσφοράά ς.  Σε περιάπτωσή που ή εάνωσή άνάδειχθειά  άνάά δοχος ή νομικήά  τής  μορφήά  πρεάπει νά ειάνάι
τεάτοιά που νά εξάσφάλιάζετάι ή υά πάρξή ενοά ς κάι μονάδικουά  φορολογικουά  μήτρωά ου γιά τήν εάνωσή (πχ
κοινοπράξιάά).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμεάνοι  προσφεάροντες  πρεάπει  νά  ικάνοποιουά ν  οά λά  τά  κριτήά ριά  ποιοτικήά ς  επιλογήά ς.  Στήν
περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ή πλήά ρωσή των άπάιτήά σεων του άά ρθρου 22 Α κάι Β πρεάπει
νά ικάνοποιειάτάι άποά  κάά θε μεάλος τής εάνωσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάά θε  προσφεάρων  αποκλείεται άποά  τή  συμμετοχήά  σε  διάδικάσιάά  συά νάψής  συά μβάσής,  εφοά σον
συντρεάχει στο προά σωποά  του (άν προά κειτάι γιά μεμονωμεάνο φυσικοά  ήά  νομικοά  προά σωπο) ήά  σε εάνά άποά
τά μεάλή του (άν προά κειτάι περιά  εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων) εάνάς άποά  τους λοάγους των πάράκάά τω
περιπτωά σεων:

22.A.1. Ότάν  υπάά ρχει  εις  βάά ρος  του   άμετάά κλήτή52 κάτάδικάστικήά  άποά φάσή  γιά  εάνάν  άποά  τους
άκοά λουθους λοάγους:

ά) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οά πως άυτήά  οριάζετάι στο άά ρθρο 2 τής άποά φάσής-πλάιάσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιάου τής 24ής Οκτωβριάου 2008, γιά τήν κάτάπολεάμήσή του οργάνωμεάνου
εγκλήά μάτος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οά πως οριάζετάι στο άά ρθρο 3 τής συά μβάσής περιά  τής κάτάπολεάμήσής τής διάφθοράά ς
στήν οποιάά ενεάχοντάι υπάά λλήλοι των Ευρωπάιϋκωά ν Κοινοτήά των ήά  των κράτωά ν-μελωά ν τής Ένωσής (ΕΕ
C  195  τής  25.6.1997,  σ.  1)  κάι  στήν  πάράά γράφο  1  του  άά ρθρου  2  τής  άποά φάσής-πλάιάσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιάου τής 22άς Ιουλιάου 2003, γιά τήν κάτάπολεάμήσή τής δωροδοκιάάς στον
ιδιωτικοά  τομεάά (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), κάθωά ς κάι οά πως οριάζετάι στήν κειάμενή νομοθεσιάά ήά
στο εθνικοά  διάκάιο του οικονομικουά  φορεάά,
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γ) απάτη, κάτάά  τήν εάννοιά του άά ρθρου 1 τής συά μβάσής σχετικάά  με τήν προστάσιάά των οικονομικωά ν
συμφεροά ντων των Ευρωπάιϋκωά ν Κοινοτήά των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποιάά κυρωά θήκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκράτικεάς δράστήριοά τήτες, οά πως
οριάζοντάι, άντιστοιάχως, στά άά ρθρά 1 κάι 3 τής άποά φάσής-πλάιάσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιάου τής
13ής Ιουνιάου 2002, γιά τήν κάτάπολεάμήσή τής τρομοκράτιάάς (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήά  ήθικήά
άυτουργιάά ήά  συνεάργειά ήά  άποά πειρά διάά πράξής εγκλήά μάτος, οά πως οριάζοντάι στο άά ρθρο 4 άυτήά ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήά  χρήμάτοδοά τήσή τής τρομοκράτιάάς,
οά πως άυτεάς οριάζοντάι στο άά ρθρο 1 τής Οδήγιάάς 2005/60/ΕΚ του Ευρωπάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι του
Συμβουλιάου  τής  26ής  Οκτωβριάου  2005,  σχετικάά  με  τήν  προά λήψή  τής  χρήσιμοποιάήσής  του
χρήμάτοπιστωτικουά  συστήά μάτος γιά τή νομιμοποιάήσή εσοά δων άποά  πάράά νομες δράστήριοά τήτες κάι τή
χρήμάτοδοά τήσή τής τρομοκράτιάάς (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ.  15),  ή οποιάά ενσωμάτωά θήκε στήν
εθνικήά  νομοθεσιάά με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οά πως οριάζοντάι στο άά ρθρο 2 τής
Οδήγιάάς 2011/36/ΕΕ του Ευρωπάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι του Συμβουλιάου τής 5ής Απριλιάου 2011, γιά
τήν προά λήψή κάι τήν κάτάπολεάμήσή τής εμποριάάς άνθρωά πων κάι γιά τήν προστάσιάά των θυμάά των
τής, κάθωά ς κάι γιά τήν άντικάτάά στάσή τής άποά φάσής-πλάιάσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιάου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποιάά ενσωμάτωά θήκε στήν εθνικήά  νομοθεσιάά με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικοά ς φορεάάς άποκλειάετάι επιάσής οά τάν το προά σωπο εις βάά ρος του οποιάου εκδοά θήκε   άμε-
τάά κλήτή κάτάδικάστικήά  άποά φάσή ειάνάι μεάλος του διοικήτικουά ,  διευθυντικουά  ήά  εποπτικουά  οργάά νου
του εν λοάγω οικονομικουά  φορεάά ήά  εάχει εξουσιάά εκπροσωά πήσής, λήά ψής άποφάά σεων ήά  ελεάγχου σε άυτοά .

Στις περιπτωά σεις ετάιρειωά ν περιορισμεάνής ευθυά νής (Ε.Π.Ε.),  προσωπικωά ν ετάιρειωά ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) κάι
Ιδιωτικωά ν  Κεφάλάιουχικωά ν  Ετάιρειωά ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  ή  υποχρεάωσή του προήγουά μενου εδάφιάου,  άφοράά
τους διάχειριστεάς.

Στις περιπτωά σεις άνωνυά μων ετάιρειωά ν (Α.Ε.), ή υποχρεάωσή του προήγουά μενου εδάφιάου  άφοράά   τον
Διευθυά νοντά Συά μβουλο, κάθωά ς κάι οά λά τά μεάλή του Διοικήτικουά  Συμβουλιάου.

Στις περιπτωά σεις των συνετάιρισμωά ν, ή εν λοάγω υποχρεάωσή άφοράά  τά μεάλή του Διοικήτικουά  Συμβου-
λιάου53.

22.A.2 Ότάν ο  προσφεάρων εάχει άθετήά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον άφοράά  στήν κάτάβολήά  φοά ρων ήά
εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής κάι άυτοά  εάχει διάπιστωθειά άποά  δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άποά φάσή με
τελεσιάδική κάι δεσμευτικήά  ισχυά , συά μφωνά με διάτάά ξεις τής χωά ράς οά που ειάνάι εγκάτεστήμεάνος ήά  τήν
εθνικήά  νομοθεσιάά  ήά /κάι  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  μπορειά  νά  άποδειάξει  με  τά  κάτάά λλήλά  μεάσά  οά τι  ο
προσφεάρων  εάχει  άθετήά σει  τις  υποχρεωά σεις  του  οά σον  άφοράά  τήν  κάτάβολήά  φοά ρων  ήά  εισφορωά ν
κοινωνικήά ς άσφάά λισής.

Αν ο προσφεάρων ειάνάι Έλλήνάς πολιάτής ήά  εάχει τήν εγκάτάά στάσήά  του στήν Ελλάά δά, οι υποχρεωά σεις του
που άφορουά ν τις εισφορεάς κοινωνικήά ς άσφάά λισής κάλυά πτουν, τοά σο τήν κυά ριά, οά σο κάι τήν επικουρικήά
άσφάά λισή.

Δεν άποκλειάετάι ο προσφεάρων, οά τάν εάχει εκπλήρωά σει τις υποχρεωά σεις του, ειάτε κάτάβάά λλοντάς τους
φοά ρους ήά  τις εισφορεάς κοινωνικήά ς άσφάά λισής που οφειάλει, συμπεριλάμβάνομεάνων, κάτάά  περιάπτωσή,
των δεδουλευμεάνων τοά κων ήά  των προστιάμων, ειάτε υπάγοά μενος σε δεσμευτικοά  διάκάνονισμοά  γιά τήν
κάτάβολήά  τους.

22.Α.2α   Η  άνάθεάτουσά  άρχήά  γνωριάζει  ήά  μπορειά  νά  άποδειάξει  με  τά  κάτάά λλήλά  μεάσά  οά τι  εάχουν
επιβλήθειά  σε βάά ρος του οικονομικουά  φορεάά, μεάσά σε χρονικοά  διάά στήμά δυά ο (2) ετωά ν πριν άποά  τήν
ήμερομήνιάά λήά ξής τής προθεσμιάάς υποβολήά ς προσφοράά ς: 
άά)  τρεις  (3)  πράά ξεις  επιβολήά ς  προστιάμου  άποά  τά  άρμοά διά  ελεγκτικάά  οά ργάνά  του  Σωά μάτος
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Επιθεωά ρήσής Εργάσιάάς γιά πάράβάά σεις τής εργάτικήά ς νομοθεσιάάς που χάράκτήριάζοντάι, συά μφωνά με
τήν υπουργικήά  άποά φάσή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οά πως εκάά στοτε ισχυά ει, ως «υψήλήά ς» ήά  «πολυά
υψήλήά ς» σοβάροά τήτάς, οι οποιάες προκυά πτουν άθροιστικάά  άποά  τρεις (3) διενεργήθεάντες ελεάγχους, ήά
ββ)  δυά ο  (2)  πράά ξεις  επιβολήά ς  προστιάμου  άποά  τά  άρμοά διά  ελεγκτικάά  οά ργάνά  του  Σωά μάτος
Επιθεωά ρήσής  Εργάσιάάς  γιά  πάράβάά σεις  τής  εργάτικήά ς  νομοθεσιάάς  που  άφορουά ν  τήν  άδήά λωτή
εργάσιάά, οι οποιάες προκυά πτουν άθροιστικάά  άποά  δυά ο (2) διενεργήθεάντες ελεάγχους. 
Οι υποά  άά΄ κάι ββ΄ κυρωά σεις πρεάπει νά εάχουν άποκτήά σει τελεσιάδική κάι δεσμευτικήά  ισχυά 54.

22.A.3  α) -

β) Κάτ’εξάιάρεσή, οά τάν  ο άποκλεισμοά ς  ειάνάι  σάφωά ς δυσάνάά λογος, ιδιάως οά τάν μοά νο μικράά  ποσάά  των
φοά ρων ήά  των εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής δεν εάχουν κάτάβλήθειά  ήά  οά τάν ο  προσφεάρων  ενήμε-
ρωά θήκε σχετικάά  με το άκριβεάς ποσοά  που οφειάλετάι λοάγω άθεάτήσής των υποχρεωά σεωά ν του οά σον άφο-
ράά  στήν κάτάβολήά  φοά ρων ήά  εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής σε χροά νο κάτάά  τον οποιάο δεν ειάχε τή δυ-
νάτοά τήτά νά λάά βει μεάτρά, συά μφωνά με το τελευτάιάο εδάά φιο τής περ. β' τής πάρ. 2 του άά ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  άποά  τήν  εκπνοήά  τής  προθεσμιάάς  υποβολήά ς  προσφοράά ς του  άά ρθρου  18  τής
πάρουά σάς, δεν εφάρμοά ζετάι 55ή πάράά γράφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:56

(ά) εάχει άθετήά σει τις υποχρεωά σεις που προβλεάποντάι στήν πάρ. 2 του άά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς τελειά υποά  πτωά χευσή ήά  εάχει υπάχθειά σε διάδικάσιάά εξυγιάάνσής ήά  ειδικήά ς
εκκάθάά ρισής ήά  τελειά  υποά  άνάγκάστικήά  διάχειάρισή  άποά  εκκάθάριστήά  ήά  άποά  το  δικάστήά ριο  ήά  εάχει
υπάχθειά  σε  διάδικάσιάά  πτωχευτικουά  συμβιβάσμουά  ήά  εάχει  άνάστειάλει  τις  επιχειρήμάτικεάς  του
δράστήριοά τήτες ήά  εάά ν βριάσκετάι σε οποιάδήά ποτε άνάά λογή κάτάά στάσή προκυά πτουσά άποά  πάροά μοιά
διάδικάσιάά, προβλεποά μενή σε εθνικεάς διάτάά ξεις νοά μου. Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά  νά μήν άποκλειάει
εάνάν οικονομικοά  φορεάά, ο οποιάος βριάσκετάι σε μιά εκ των κάτάστάά σεων που άνάφεάροντάι στήν πάρά-
πάά νω περιάπτωσή, υποά  τήν προυϋ ποά θεσή οά τι ή άνάθεάτουσά άρχήά  εάχει άποδειάξει οά τι ο εν λοάγω φορεάάς
ειάνάι σε θεάσή νά εκτελεάσει τή συά μβάσή, λάμβάά νοντάς υποά ψή τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις κάι τά μεάτρά γιά
τή συνεάχισή τής επιχειρήμάτικήά ς του λειτουργιάάς (πάρ. 5 άά ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάά ρχουν επάρκωά ς ευά λογες ενδειάξεις που οδήγουά ν στο συμπεάράσμά οά τι ο οικονομικοά ς φορεάάς
συνήά ψε συμφωνιάες με άά λλους οικονομικουά ς φορειάς με στοάχο τή στρεάβλωσή του άντάγωνισμουά ,

δ) εάά ν μιάά κάτάά στάσή συά γκρουσής συμφεροά ντων κάτάά  τήν εάννοιά του άά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειά νά θεράπευθειά άποτελεσμάτικάά  με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(ε) εάά ν μιάά κάτάά στάσή στρεάβλωσής του άντάγωνισμουά  άποά  τήν προά τερή συμμετοχήά  των οικονομικωά ν
φορεάων κάτάά  τήν προετοιμάσιάά τής διάδικάσιάάς συά νάψής συά μβάσής, κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειά νά θεράπευθειά με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(στ)  εάά ν  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  εάχει  επιδειάξει  σοβάρήά  ήά  επάνάλάμβάνοά μενή  πλήμμεάλειά  κάτάά  τήν
εκτεάλεσή  ουσιωά δους  άπάιάτήσής  στο  πλάιάσιο  προήγουά μενής  δήμοά σιάς  συά μβάσής,  προήγουά μενής
συά μβάσής με άνάθεάτοντά φορεάά ήά  προήγουά μενής συά μβάσής πάράχωά ρήσής που ειάχε ως άποτεάλεσμά
τήν προά ωρή κάτάγγελιάά τής προήγουά μενής συά μβάσής, άποζήμιωά σεις ήά  άά λλες πάροά μοιες κυρωά σεις, 

(ζ) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς εάχει κριθειά  εάνοχος σοβάρωά ν ψευδωά ν δήλωά σεων κάτάά  τήν πάροχήά  των
πλήροφοριωά ν  που άπάιτουά ντάι  γιά τήν εξάκριάβωσή τής άπουσιάάς  των λοάγων άποκλεισμουά  ήά  τήν
πλήά ρωσή των κριτήριάων επιλογήά ς,  εάχει  άποκρυά ψει τις πλήροφοριάες άυτεάς  ήά  δεν ειάνάι  σε θεάσή νά
προσκομιάσει τά δικάιολογήτικάά  που άπάιτουά ντάι κάτ’ εφάρμογήά  του άά ρθρου 23 τής πάρουά σάς, 

(ή)  εάά ν  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  επιχειάρήσε  νά  επήρεάά σει  με  άθεάμιτο  τροά πο  τή  διάδικάσιάά  λήά ψής
άποφάά σεων τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, νά άποκτήά σει εμπιστευτικεάς πλήροφοριάες που ενδεάχετάι νά του
άποφεάρουν  άθεάμιτο  πλεονεάκτήμά  στή  διάδικάσιάά  συά νάψής  συά μβάσής  ήά  νά  πάράά σχει  εξ άμελειάάς
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πάράπλάνήτικεάς πλήροφοριάες που ενδεάχετάι νά επήρεάά σουν ουσιωδωά ς τις άποφάά σεις που άφορουά ν
τον άποκλεισμοά , τήν επιλογήά  ήά  τήν άνάά θεσή,

(θ)  εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς εάχει διάπράά ξει σοβάροά  επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά, το οποιάο θεάτει σε
άμφιβολιάά τήν άκεράιοά τήτάά  του.

22.Α.5.  Αποκλειάετάι άποά  τή συμμετοχήά  στή διάδικάσιάά συά νάψής δήμοά σιάς συά μβάσής (διάγωνισμοά ),
οικονομικοά ς  φορεάάς εάά ν  συντρεάχουν οι  προυϋ ποθεάσεις εφάρμογήά ς  τής πάρ. 4 του άά ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 57 (δεν αφορά το παρόν έργο προυπ. <1.000.000,00€)

22.Α.6.  Η άνάθεάτουσά άρχήά  άποκλειάει  οικονομικοά  φορεάά σε οποιοδήά ποτε χρονικοά  σήμειάο  κάτάά  τή
διάά ρκειά τής διάδικάσιάάς συά νάψής συά μβάσής, οά τάν άποδεικνυά ετάι οά τι άυτοά ς βριάσκετάι λοάγω πράά ξεων
ήά  πάράλειάψεων άυτουά  ειάτε πριν ειάτε κάτάά  τή διάδικάσιάά, σε μιάά άποά  τις περιπτωά σεις των προήγουά με-
νων πάράγράά φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.58

22.Α.7. Οικονομικοά ς  φορεάάς  που  εμπιάπτει  σε  μιά  άποά  τις  κάτάστάά σεις  που  άνάφεάροντάι  στις
πάράγράά φους 22.Α.1, 22.Α.2ά κάι 22.Α.459  μπορειά νά προσκομιάζει στοιχειάά προκειμεάνου νά άποδειάξει
οά τι τά μεάτρά που εάλάβε επάρκουά ν γιά νά άποδειάξουν τήν άξιοπιστιάά του, πάροά τι συντρεάχει ο σχετικοά ς
λοάγος άποκλεισμουά . Εάά ν τά στοιχειάά κριθουά ν επάρκήά , ο εν λοάγω οικονομικοά ς φορεάάς δεν άποκλειάετάι
άποά  τή διάδικάσιάά συά νάψής συά μβάσής.  Τά μεάτρά που λάμβάά νοντάι άποά  τους οικονομικουά ς  φορειάς
άξιολογουά ντάι  σε  συνάά ρτήσή  με  τή  σοβάροά τήτά  κάι  τις  ιδιάιάτερες  περιστάά σεις  του  ποινικουά
άδικήά μάτος ήά  του πάράπτωά μάτος. Αν τά μεάτρά κριθουά ν άνεπάρκήά , γνωστοποιειάτάι στον οικονομικοά
φορεάά το σκεπτικοά  τής άποά φάσής άυτήά ς. Οικονομικοά ς φορεάάς που εάχει άποκλειστειά,  με τελεσιάδική
άποά φάσή, άποά  τή συμμετοχήά  σε διάδικάσιάες συά νάψής συά μβάσής ήά  άνάά θεσής πάράχωά ρήσής δεν μπορειά
νά κάά νει χρήά σή τής άνωτεάρω δυνάτοά τήτάς κάτάά  τήν περιάοδο του άποκλεισμουά  που οριάζετάι στήν εν
λοάγω άποά φάσή στο κράά τος - μεάλος στο οποιάο ισχυά ει ή άποά φάσή.

22.Α.8. Η άποά φάσή γιά τήν διάπιάστωσή τής επάά ρκειάς ήά  μή των επάνορθωτικωά ν μεάτρων κάτάά  τήν
προήγουά μενή πάράά γράφο εκδιάδετάι συά μφωνά με τά οριζοά μενά στις πάρ. 8 κάι 9 του άά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοά ς φορεάάς που του εάχει επιβλήθειά, με τήν κοινήά  υπουργικήά  άποά φάσή του άά ρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινήά  του άποκλεισμουά  άποκλειάετάι άυτοδιάκάιά κάι άποά  τήν πάρουά σά διάδικάσιάά
συά νάψής δήμοά σιάς συά μβάσής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 60

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον άφοράά  τήν κάτάλλήλοά τήτά γιά τήν άά σκήσή τής επάγγελμάτικήά ς δράστήριοά τήτάς, άπάιτειάτάι  οι
οικονομικοιά  φορειάς  νά ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  στο σχετικοά  επάγγελμάτικοά  μήτρωά ο που τήρειάτάι  στο
κράά τος  εγκάτάά στάσήά ς  τους.  Ειδικάά  οι  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  στήν  Ελλάά δά
άπάιτειάτάι  νά  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  στο  Μήτρωά ο  Εργολήπτικωά ν  Επιχειρήά σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ήά  στά
Νομάρχιάκάά  Μήτρωά ά στήν κάτήγοριάά/-ιες εάργου του άά ρθρου 21 τής πάρουά σάς61.  Οι προσφεάροντες
που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  σε  κράά τος  μεάλος  τής  Ευρωπάιϋκήά ς  Ένωσής  άπάιτειάτάι  νά  ειάνάι
εγγεγράμμεάνοι στά Μήτρωά ά του πάράρτήά μάτος ΧΙ του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια62 

 Όσον άφοράά  στήν οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά  επάά ρκειά, άπάιτειάτάι οι οικονομικοιά φορειάς νά
διάθεάτουν , κάτάά  τήν υποβολήά  τής οικονομικήά ς προσφοράά ς, τήν οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά
επάά ρκειά, οά πως άυτήά  οριάζετάι άποά  το άά ρθρο 100 του Ν. 3669/08 γιά τήν Α1 τάξη και άνω στήν κάτή-
γοριάά «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» .

Ειδικάά  οι εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις που ειάνάι εγγεγράμμεάνες στο ΜΕΕΠ, δεν θά πρεάπει νά υπερβάιά -
νουν τά άνωά τάτά επιτρεπτάά  οά ριά άνεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολάβικωά ν συμβάά σεων, συά μφωνά με τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 20 πάρ. 4 του ν. 3669/2008, οά πως ισχυά ει.

Η σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων αυτή πρέπει να φαίνεται στο ΤΕΥ∆, που έχει
προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Χανίων), κι έχει αναρτηθεί µε τα υπόλοιπα συμβατι-
κά τεύχη.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα63 

Όσον  άφοράά  στήν  Τεχνικήά  κάι  επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά,  άπάιτειάτάι  οι  οικονομικοιά  φορειάς  νά
διάθεάτουν , κάτάά  τήν υποβολήά  τής οικονομικήά ς προσφοράά ς, τήν οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά
επάά ρκειά, οά πως άυτήά  οριάζετάι άποά  το άά ρθρο 100 του Ν. 3669/08 γιά τήν     Α1 τάξη   και άνω στήν κά-
τήγοριάά «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» .

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64

∆εν άφοράά  το πάροά ν εάργο 

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

Όσον άφοράά  τά κριτήά ριά τής οικονομικήά ς κάι χρήμάτοοικονομικήά ς επάά ρκειάς κάι τά κριτήά ριά σχετικάά
με τήν τεχνικήά  κάι επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά, εάνάς οικονομικοά ς φορεάάς μπορειά,  νά στήριάζετάι στις
ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων, άσχεάτως τής νομικήά ς φυά σής των δεσμωά ν του με άυτουά ς.

Η άνάθεάτουσά άρχήά  ελεάγχει, συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 23 τής πάρουά σάς, εάά ν οι φορειάς,
στις ικάνοά τήτες των οποιάων προτιάθετάι νά στήριχθειά ο προσφεάρων, πλήρουά ν τά σχετικάά  κριτήά ριά επι-
λογήά ς  κάι εάά ν  συντρεάχουν λοάγοι άποκλεισμουά  κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάρουά σά διάκήά ρυξή.  Όσον
άφοράά  τά κριτήά ριά που σχετιάζοντάι με τους τιάτλους σπουδωά ν κάι τά επάγγελμάτικάά  προσοά ντά που
οριάζοντάι  στήν  περιάπτωσή  στ  του  Μεάρους  ΙΙ  του  Πάράρτήά μάτος  ΧΙΙ  του  Προσάρτήά μάτος  Α  ν.
4412/2016 ήά  με τήν σχετικήά  επάγγελμάτικήά  εμπειριάά, οι οικονομικοιά  φορειάς, μπορουά ν νά βάσιάζοντάι
στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων μοά νο εάά ν οι τελευτάιάοι θά εκτελεάσουν τις εργάσιάες ήά  τις υπήρεσιάες γιά
τις οποιάες άπάιτουά ντάι οι συγκεκριμεάνες ικάνοά τήτες.

Ότάν ο οικονομικοά ς φορεάάς στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων οά σον άφοράά  τά κριτήά ριά που
σχετιάζοντάι με τήν οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά  επάά ρκειά, ο οικονομικοά ς φορεάάς κάι άυτοιά  οι
φορειάς ειάνάι άποά  κοινουά  υπευά θυνοι65  γιά τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής.

Στήν περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ή εάνωσή μπορειά  νά στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες των
συμμετεχοά ντων  στήν  εάνωσή  ήά  άά λλων  φορεάων  (γιά  τά  κριτήά ριά  τής  οικονομικήά ς  κάι
χρήμάτοοικονομικήά ς  επάά ρκειάς  κάι  τά  κριτήά ριά  σχετικάά  με  τήν  τεχνικήά  κάι  επάγγελμάτικήά
ικάνοά τήτά).

Η  εκτεάλεσή  των  εργάσιωά ν66 γιάνετάι  υποχρεωτικάά  άποά  τον  προσφεάροντά ήά ,  άν  ή  προσφοράά
υποβάά λλετάι άποά  εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων, άποά  εάνάν άποά  τους συμμετεάχοντες στήν εάνωσή άυτήά .
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής67

23.1 Κάτάά  τήν υποβολήά  προσφορωά ν οι  οικονομικοιά  φορειάς  υποβάά λλουν το  Τυποποιήμεάνο Έντυπο
Υπευά θυνής Δήά λωσής (ΤΕΥΔ) του άά ρθρου 79  πάρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιάο άποτελειά ενήμερωμεάνή
υπευά θυνή δήά λωσή, με τις συνεάπειες του ν.  1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
άντικάτάά στάσή των πιστοποιήτικωά ν που εκδιάδουν δήμοά σιες άρχεάς ήά  τριάτά μεάρή, επιβεβάιωά νοντάς οά τι
ο εν λοάγω οικονομικοά ς φορεάάς πλήροιά τις άκοά λουθες προυϋ ποθεάσεις:
ά)  δεν  βριάσκετάι  σε  μιάά  άποά  τις  κάτάστάά σεις  του  άά ρθρου  22  Α  τής  πάρουά σάς,
β) πλήροιά τά σχετικάά  κριτήά ριά επιλογήά ς τά οποιάά εάχουν κάθοριστειά, συά μφωνά με το άά ρθρο 22 Β-Ε τής
πάρουά σάς.

Σε  οποιοδήά ποτε  χρονικοά  σήμειάο  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής  διάδικάσιάάς,  μπορειά  νά  ζήτήθειά  άποά  τους
προσφεάροντες νά υποβάά λλουν οά λά ήά  ορισμεάνά δικάιολογήτικάά  τής εποά μενής πάράγράά φου, οά τάν άυτοά
άπάιτειάτάι γιά τήν ορθήά  διεξάγωγήά  τής διάδικάσιάάς.

Κάτάά  τήν υποβολήά  του ΤΕΥΔ, ειάνάι δυνάτήά , με μοά νή τήν υπογράφήά  του κάτάά  περιάπτωσή εκπροσωά που
του οικονομικουά  φορεάά, ή προκάτάρκτικήά  άποά δειξή των λοάγων άποκλεισμουά  που άνάφεάροντάι στο
άά ρθρο 22.Α.1 τής πάρουά σάς, γιά το συά νολο των φυσικωά ν προσωά πων που ειάνάι μεάλή του διοικήτικουά ,
διευθυντικουά  ήά  εποπτικουά  οργάά νου  του  ήά  εάχουν  εξουσιάά  εκπροσωά πήσής,  λήά ψής  άποφάά σεων  ήά
ελεάγχου σε άυτοά ν 68.

Ως  εκπροά σωπος  του  οικονομικουά  φορεάά,  γιά  τήν  εφάρμογήά  του  πάροά ντος,  νοειάτάι  ο  νοά μιμος
εκπροά σωπος άυτουά , οά πως προκυά πτει άποά  το ισχυά ον κάτάστάτικοά  ήά  το πράκτικοά  εκπροσωά πήσήά ς του
κάτάά  το  χροά νο  υποβολήά ς  τής  προσφοράά ς  ήά  το  άρμοδιάως  εξουσιοδοτήμεάνο  φυσικοά  προά σωπο  νά
εκπροσωπειά  τον  οικονομικοά  φορεάά  γιά  διάδικάσιάες  συά νάψής  συμβάά σεων  ήά  γιά  τή  συγκεκριμεάνή
διάδικάσιάά συά νάψής συά μβάσής69.

Στήν περιάπτωσή υποβολήά ς προσφοράά ς άποά  εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων, το Τυποποιήμεάνο Έντυπο
Υπευά θυνής Δήά λωσής ( ΤΕΥΔ), υποβάά λλετάι χωριστάά  άποά  κάά θε μεάλος τής εάνωσής.

Στήν περιάπτωσή που προσφεάρων οικονομικοά ς φορεάάς δήλωά νει στο Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής
Δήά λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν προά θεσήά  του γιά άνάά θεσή υπεργολάβιάάς, υποβάά λλει μάζιά  με το δικοά  του ΤΕΥΔ
κάι το  ΤΕΥΔ του υπεργολάά βου.

Στήν  περιάπτωσή  που  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  στήριάζετάι  στις  ικάνοά τήτες  ενοά ς  ήά
περισσοά τερων φορεάων υποβάά λλει μάζιά με το δικοά  του το δικοά  του ΤΕΥΔ κάι το ΤΕΥΔ  κάά θε φορεάά στις
ικάνοά τήτες του οποιάου στήριάζετάι.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικάιάωμά συμμετοχήά ς κάι οι οά ροι κάι προυϋ ποθεάσεις συμμετοχήά ς, οά πως οριάστήκάν στά άά ρθρά 21 κάι
22  τής  πάρουά σάς,  κριάνοντάι  κάτάά  τήν  υποβολήά  τής προσφοράά ς,  κάτάά  τήν  υποβολήά  των
δικάιολογήτικωά ν, συά μφωνά με το άά ρθρο 4.2 (ά εως δ) κάι κάτάά  τή συά νάψή τής συά μβάσής, συά μφωνά
με το άά ρθρο 4.2 (ε) τής πάρουά σάς

Στήν περιάπτωσή που προσφεάρων οικονομικοά ς  φορεάάς ήά  εάνωσή άυτωά ν  στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες
άά λλων φορεάων, συά μφωνά με το άά ρθρο 22.ΣΤ τής πάρουά σάς, οι φορειάς στήν ικάνοά τήτά των οποιάων
στήριάζετάι  ο  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  ήά  εάνωσή  άυτωά ν,  υποχρεουά ντάι  στήν  υποβολήά  των
δικάιολογήτικωά ν που άποδεικνυά ουν οά τι δεν συντρεάχουν οι λοάγοι άποκλεισμουά  του άά ρθρου 22 Α τής
πάρουά σάς κάι οά τι πλήρουά ν τά σχετικάά  κριτήά ριά επιλογήά ς κάτάά  περιάπτωσή (άά ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  υποχρεουά τάι  νά  άντικάτάστήά σει  εάνάν  φορεάά  στήν  ικάνοά τήτά  του  οποιάου
στήριάζετάι, εφοά σον ο τελευτάιάος δεν πλήροιά το σχετικοά  κριτήά ριο επιλογήά ς ήά  γιά τον οποιάο συντρεάχουν
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λοάγοι άποκλεισμουά  των πάράγράά φων 1, 2, 2ά κάι 470  του άά ρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά ντάι νά υποβάά λλουν δικάιολογήτικάά  ήά  άά λλά άποδεικτικάά  στοιχειάά,
άν κάι στο μεάτρο που ή άνάθεάτουσά άρχήά  εάχει τή δυνάτοά τήτά νά λάμβάά νει τά πιστοποιήτικάά  ήά  τις
συνάφειάς  πλήροφοριάες  άπευθειάάς  μεάσω  προά σβάσής  σε  εθνικήά  βάά σή  δεδομεάνων  σε  οποιοδήά ποτε
κράά τος - μεάλος τής Ένωσής, ή οποιάά διάτιάθετάι δωρεάά ν, οά πως εθνικοά  μήτρωά ο συμβάά σεων, εικονικοά
φάά κελο  επιχειάρήσής,  ήλεκτρονικοά  συά στήμά  άποθήά κευσής  εγγράά φων  ήά  συά στήμά  προεπιλογήά ς.  Η
δήά λωσή  γιά  τήν  προά σβάσή  σε  εθνικήά  βάά σή  δεδομεάνων  εμπεριεάχετάι  στο  Τυποποιήμεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνής Δήά λωσής (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά ντάι νά υποβάά λουν δικάιολογήτικάά , οά τάν ή άνάθεάτουσά άρχήά  που
εάχει άνάθεάσει τή συά μβάσή διάθεάτει ήά δή τά δικάιολογήτικάά  άυτάά .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο  προσωρινοά ς  άνάά δοχος,  κάτοά πιν  σχετικήά ς  εάγγράφής  προά σκλήσής  άποά  τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά ,
υποβάά λλει  τά  άκοά λουθά  δικάιολογήτικάά ,  κάτάά  τά  ειδικοά τερά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  4.2  τής
πάρουά σάς71:

Γιά  τήν  άποά δειξή  τής  μή  συνδρομήά ς  των  λοάγων  άποκλεισμουά  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινοά ς
άνάά δοχος υποβάά λλει  άντιάστοιχά τά πάράκάά τω δικάιολογήτικάά :     

(ά) γιά τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: άποά σπάσμά του ποινικουά  μήτρωά ου ήά ,
ελλειάψει άυτουά , ισοδυά νάμου εγγράά φου που εκδιάδετάι άποά  άρμοά διά δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άρχήά  του
κράά τους-μεάλους  ήά  τής  χωά ράς  κάτάγωγήά ς  ήά  τής  χωά ράς  οά που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνος  ο  εν  λοάγω
οικονομικοά ς φορεάάς, άποά  το οποιάο προκυά πτει οά τι πλήρουά ντάι άυτεάς οι προυϋ ποθεάσεις. Η υποχρεάωσή
προσκοά μισής  του  ως  άά νω  άποσπάά σμάτος  άφοράά  κάι  τά  προά σωπά  των  τελευτάιάων   τεσσάά ρων
εδάφιάων  τής πάράγράά φου Α.1 του άά ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τήν άρμοά διά άρχήά
του  οικειάου  κράά τους  -  μεάλους  ήά  χωά ράς,  περιά  του  οά τι  εάχουν  εκπλήρωθειά  οι  υποχρεωά σεις  του
οικονομικουά  φορεάά,  οά σον  άφοράά  στήν  κάτάβολήά  φοά ρων  (φορολογικήά  ενήμεροά τήτά)  κάι  στήν
κάτάβολήά  των  εισφορωά ν  κοινωνικήά ς  άσφάά λισής  (άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά)72 συά μφωνά  με  τήν
ισχυά ουσά νομοθεσιάά του κράά τους εγκάτάά στάσής ήά  τήν ελλήνικήά  νομοθεσιάά άντιάστοιχά. 

Γιά  τους  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  ήά  εκτελουά ν  εάργά  στήν  Ελλάά δά τά  σχετικάά
δικάιολογήτικάά  που υποβάά λλοντάι ειάνάι 

- φορολογικήά  ενήμεροά τήτά που εκδιάδετάι άποά  το Υπουργειάο Οικονομικωά ν (άρμοά διά Δ.Ο.Υ)
γιά τον οικονομικοά  φορεάά κάι γιά τις κοινοπράξιάες στις οποιάες συμμετεάχει γιά τά δήμοά σιά εάργά που
ειάνάι σε  εξεάλιξή73.  Οι άλλοδάποιά  προσφεάροντες θά υποβάά λλουν υπευά θυνή δήά λωσή περιά  του οά τι δεν
εάχουν υποχρεάωσή κάτάβολήά ς φοά ρων στήν Ελλάά δά. Σε περιάπτωσή που εάχουν τεάτοιά υποχρεάωσή θά
υποβάά λλουν σχετικοά  άποδεικτικοά  τής οικειάάς Δ.Ο.Υ.

- άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά  που  εκδιάδετάι  άποά  τον  άρμοά διο  άσφάλιστικοά  φορεάά74.  Η
άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά κάλυά πτει τις άσφάλιστικεάς υποχρεωά σεις του προσφεάροντος οικονομικουά
φορεάά ά) ως φυσικοά  ήά  νομικοά  προά σωπο γιά το προσωπικοά  τους με σχεάσή εξάρτήμεάνής εργάσιάάς, β)
γιά  εάργά που  εκτελειά  μοά νος  του  ήά  σε  κοινοπράξιάά  κάθωά ς  κάι  γ)   γιά  τά  στελεάχή  του  που  εάχουν
υποχρεάωσή άσφάά λισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκάτεστήμεάνοι στήν Ελλάά δά οικονομικοιά  φορειάς
υποβάά λλουν άποδεικτικοά  άσφάλιστικήά ς  ενήμεροά τήτάς (κυά ριάς κάι επικουρικήά ς  άσφάά λισής) γιά το
προσωπικοά  τους με σχεάσή εξάρτήμεάνής εργάσιάάς (ΤΣΜΕΔΕ γιά τους άσφάλισμεάνους – μεάλή του ΤΕΕ,
ΙΚΑ γιά το λοιποά  προσωπικοά  Δεν άποτελουά ν  άποά δειξή ενήμεροά τήτάς τής προσφεάρουσάς ετάιριάάς,
άποδεικτικάά  άσφάλιστικήά ς ενήμεροά τήτάς  των φυσικωά ν προσωά πων που στελεχωά νουν το πτυχιάο τής
ετάιριάάς ως ετάιάροι. Οι άλλοδάποιά προσφεάροντες (φυσικάά  κάι νομικάά  προά σωπά), που δεν υποβάά λουν
τά άά νω άποδεικτικάά , υποβάά λλουν υπευά θυνή δήά λωσή περιά του οά τι δεν άπάσχολουά ν προσωπικοά , γιά το
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οποιάο υπάά ρχει  υποχρεάωσή άσφάά λισής σε ήμεδάπουά ς  άσφάλιστικουά ς  οργάνισμουά ς.  Αν άπάσχολουά ν
τεάτοιο προσωπικοά , πρεάπει νά υποβάά λλουν σχετικοά  άποδεικτικοά  άσφάλιστικήά ς ενήμεροά τήτάς.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικοά  άποά  τή Διευά θυνσή Προγράμμάτισμουά
κάι Συντονισμουά  τής Επιθεωά ρήσής Εργάσιάκωά ν Σχεάσεων, άποά  το οποιάο νά προκυά πτουν οι πράά ξεις
επιβολήά ς προστιάμου που εάχουν εκδοθειά σε βάά ρος του οικονομικουά  φορεάά σε χρονικοά  διάά στήμά δυά ο (2)
ετωά ν πριν άποά  τήν ήμερομήνιάά λήά ξής τής προθεσμιάάς υποβολήά ς προσφοράά ς. 

(γ) γιά τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2275: πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τήν άρμοά διά
δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άρχήά  του οικειάου κράά τους - μεάλους ήά  χωά ράς. Γιά τους οικονομικουά ς φορειάς που
ειάνάι εγκάτάστήμεάνοι ήά  εκτελουά ν εάργά στήν Ελλάά δά το πιστοποιήτικοά  οά τι δεν τελουά ν υποά  πτωά χευσή, ,
πτωχευτικοά  συμβιβάσμοά , άνάγκάστικήά  διάχειάρισή,  δεν  εάχουν  υπάχθειά  σε  διάδικάσιάά  εξυγιάάνσής
εκδιάδετάι άποά  το άρμοά διο πρωτοδικειάο τής εάδράς του οικονομικουά  φορεάά. Το πιστοποιήτικοά   οά τι το
νομικοά  προά σωπο  δεν  εάχει  τεθειά  υποά  εκκάθάά ρισή  με  δικάστικήά  άποά φάσή  εκδιάδετάι  άποά  το  οικειάο
Πρωτοδικειάο  τής  εάδράς  του  οικονομικουά  φορεάά,  το  δε  πιστοποιήτικοά  οά τι  δεν  εάχει  τεθειά  υποά
εκκάθάά ρισή με άποά φάσή των ετάιάρων εκδιάδετάι άποά  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συά μφωνά με τις κειάμενες διάτάά ξεις,
ως κάά θε φοράά  ισχυά ουν. Ειδικάά  ή μή άνάστολήά  των επιχειρήμάτικωά ν δράστήριοτήά των του οικονομικουά
φορεάά,  γιά  τους  εγκάτεστήμεάνους  στήν  Ελλάά δά  οικονομικουά ς  φορειάς,  άποδεικνυά ετάι  μεάσω  τής
ήλεκτρονικήά ς πλάτφοά ρμάς τής Ανεξάά ρτήτής Αρχήά ς Δήμοσιάων Εσοά δων76. 

(δ) Αν το κράά τος-μεάλος ήά  χωά ρά δεν εκδιάδει τά υποά  των περ. (ά), (β), (ββ) κάι (γ) πιστοποιήτικάά  ήά  οά που
τά πιστοποιήτικάά  άυτάά  δεν κάλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις υποά   1 κάι 2 κάι 4 (β) του άά ρθρου 22 Α.,
το εάγγράφο ήά  το πιστοποιήτικοά  μπορειά νά άντικάθιάστάτάι άποά  εάνορκή βεβάιάωσή ήά , στά κράά τή - μεάλή ήά
στις  χωά ρες οά που δεν προβλεάπετάι  εάνορκή βεβάιάωσή,  άποά  υπευά θυνή δήά λωσή του ενδιάφερομεάνου
ενωά πιον άρμοά διάς δικάστικήά ς ήά  διοικήτικήά ς άρχήά ς, συμβολάιογράά φου ήά  άρμοά διου επάγγελμάτικουά  ήά
εμπορικουά  οργάνισμουά  του  κράά τους  μεάλους  ήά  τής  χωά ράς  κάτάγωγήά ς  ήά  τής  χωά ράς  οά που  ειάνάι
εγκάτεστήμεάνος ο οικονομικοά ς φορεάάς. 

Στήν περιάπτωσή άυτήά  οι άρμοά διες δήμοά σιες άρχεάς πάρεάχουν επιάσήμή δήά λωσή στήν οποιάά άνάφεάρετάι
οά τι δεν εκδιάδοντάι τά πιστοποιήτικάά  τής πάρουά σάς πάράγράά φου ήά  οά τι τά πιστοποιήτικάά  άυτάά  δεν
κάλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις που άνάφεάροντάι στά υποά  1 κάι 2 κάι 4 (β) του άά ρθρου 22 Α τής
πάρουά σάς.

Αν διάπιστωθειά με οποιονδήά ποτε τροά πο οά τι, στήν εν λοάγω χωά ρά εκδιάδοντάι τά υποά ψή πιστοποιήτικάά ,
ή προσφοράά  του διάγωνιζοά μενου άπορριάπτετάι. 

(ε)  Γιά  τις  λοιπεάς  περιπτωά σεις  τής  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2277,  υποβάά λλετάι
επικάιροποιήμεάνή  υπευά θυνή  δήά λωσή  ενωά πιον  άρμοά διάς  δικάστικήά ς  ήά  διοικήτικήά ς  άρχήά ς,
συμβολάιογράά φου ήά  άρμοά διου επάγγελμάτικουά  ήά  εμπορικουά  οργάνισμουά  του κράά τους – μεάλους ήά  τής
χωά ράς κάτάγωγήά ς ήά  τής χωά ράς εγκάτάά στάσής του προσφεάροντος οά τι δεν συντρεάχουν στο προά σωποά
του οι οριζοά μενοι λοάγοι άποκλεισμουά 78. 

Ειδικάά  γιά  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2279,  γιά  τις  εργολήπτικεάς
επιχειρήά σεις που ειάνάι εγγεγράμμεάνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάά λλοντάι πιστοποιήτικάά  χορήγουά μενά άποά  τά
άρμοά διά  επιμελήτήά ριά  κάι  φορειάς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  άποά  τά  οποιάά  άποδεικνυά ετάι  οά τι  τά
προά σωπά με βεβάιάωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχωά νουν τήν εργολήπτικήά  επιχειάρήσή, δεν εάχουν διάπράά ξει
σοβάροά  επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  80  

Γιά τήν άποά δειξή τής μή συνδρομήά ς  του λοάγου άποκλεισμουά  τής πάράγράά φου Α.5 του άά ρθρου 22
υποβάά λλοντάι, εφοά σον ο προσωρινοά ς άνάά δοχος ειάνάι άνωά νυμή ετάιριάά: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξάιρουά ντάι τής υποχρεάωσής άυτήά ς οι  ετάιρειάες
που ειάνάι εισήγμεάνες στο Χρήμάτιστήά ριο τής χωά ράς εγκάτάά στάσήά ς τους κάι υποβάά λλουν περιά τουά του
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υπευά θυνή δήά λωσή του νοά μιμου εκπροσωά που τους]. 

-  Πιστοποιήτικοά  άρμοά διάς άρχήά ς του κράά τους τής εάδράς, άποά  το οποιάο νά προκυά πτει οά τι οι μετοχεάς
ειάνάι ονομάστικεάς

- Ανάλυτικήά  κάτάά στάσή με τά στοιχειάά των μετοάχων τής ετάιρειάάς κάι τον άριθμοά  των μετοχωά ν κάά θε
μετοάχου  (μετοχολοάγιο),  οά πως  τά  στοιχειάά  άυτάά  ειάνάι  κάτάχωρήμεάνά  στο  βιβλιάο  μετοάχων  τής
ετάιρειάάς, το πολυά  τριάά ντά εργάά σιμες ήμεάρες πριν άποά  τήν ήμεάρά υποβολήά ς τής προσφοράά ς. 

Ειδικοά τερά:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιάζουν  μοά νο  τήν  άνάλυτικήά
κάτάά στάσή με τά στοιχειάά των μετοάχων τής ετάιρειάάς κάι τον άριθμοά  των μετοχωά ν κάά θε μετοάχου
(μετοχολοάγιο), οά πως τά στοιχειάά άυτάά  ειάνάι κάτάχωρήμεάνά στο βιβλιάο μετοάχων τής ετάιρειάάς, το πολυά
τριάά ντά εργάά σιμες ήμεάρες πριν άποά  τήν ήμεάρά υποβολήά ς τής προσφοράά ς κάθωά ς ή άπάιάτήσή γιά τήν
υποβολήά  του  πιστοποιήτικουά  άποά  το  οποιάο  νά  προκυά πτει  οά τι  οι  μετοχεάς  ειάνάι  ονομάστικεάς,
κάλυά πτετάι συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 23.9 τής πάρουά σάς.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοά σον εάχουν κάτάά  το διάκάιο τής εάδράς τους ονομάστικεάς
μετοχεάς, προσκομιάζουν : 

αα)  Πιστοποιήτικοά  άρμοά διάς άρχήά ς  του κράά τους τής εάδράς,  άποά  το οποιάο νά προκυά πτει οά τι  οι
μετοχεάς ειάνάι ονομάστικεάς. 

ββ) Ανάλυτικήά  κάτάά στάσή μετοάχων, με άριθμοά  των μετοχωά ν του κάά θε μετοάχου, οά πως τά στοιχειάά
άυτάά  ειάνάι  κάτάχωρήμεάνά στο βιβλιάο μετοάχων τής ετάιρειάάς με ήμερομήνιάά το πολυά  30 εργάά σιμες
ήμεάρες πριν τήν υποβολήά  τής προσφοράά ς. 

γγ)  Κάά θε  άά λλο  στοιχειάο  άποά  το  οποιάο  νά  προκυά πτει  ή  ονομάστικοποιάήσή  μεάχρι  φυσικουά
προσωά που των μετοχωά ν, που εάχει συντελεστειά τις τελευτάιάες 30 (τριάά ντά) εργάά σιμες ήμεάρες πριν τήν
υποβολήά  τής προσφοράά ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εάχουν κάτάά  το διάκάιο τής χωά ράς στήν οποιάά εάχουν τήν εάδρά
τους ονομάστικεάς μετοχεάς, υποβάά λλουν : 

αα) Βεβάιάωσή περιά μή υποχρεάωσής ονομάστικοποιάήσής των μετοχωά ν άποά  άρμοά διά άρχήά , εφοά σον
υπάά ρχει σχετικήά  προά βλεψή, διάφορετικάά  προσκομιάζετάι υπευά θυνή δήά λωσή του διάγωνιζοά μενου.

ββ) Έγκυρή κάι ενήμερωμεάνή κάτάά στάσή μετοάχων που κάτεάχουν τουλάά χιστον 1% των μετοχωά ν. 

γγ)  Αν δεν τήρειάτάι  τεάτοιά  κάτάά στάσή,  προσκομιάζετάι  σχετικήά  κάτάά στάσή μετοάχων (με  1%),
συά μφωνά με τήν τελευτάιάά Γενικήά  Συνεάλευσή, άν οι μεάτοχοι άυτοιά ειάνάι γνωστοιά στήν ετάιρειάά. 

δδ) Αν δεν προσκομισθειά κάτάά στάσή κάτάά  τά άνωτεάρω, ή ετάιρειάά άιτιολογειά τους λοάγους που οι
μεάτοχοι άυτοιά  δεν τής ειάνάι γνωστοιά. Η  άνάθεάτουσά άρχήά  δεν υπεισεάρχετάι στήν κριάσή τής ως άά νω
άιτιολογιάάς.  Δυά νάτάι ωστοά σο νά άποδειάξει  τή δυνάτοά τήτά υποβολήά ς  τής κάτάά στάσής μετοάχων κάι
μοά νο στήν περιάπτωσή άυτήά  ή ετάιρειάά άποκλειάετάι άποά  τήν πάρουά σά διάδικάσιάά.

Περάιτεάρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάά λλετάι ή υπευά θυνή δήά λωσή τής κοινήά ς άποά φάσής
των  Υπουργωά ν  Ανάά πτυξής  κάι  Επικράτειάάς  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Γιά  τήν  περιάπτωσή  του  άά ρθρου  22.Α.9.  τής  πάρουά σάς  διάκήά ρυξής,  υπευά θυνή  δήά λωσή  ενωά πιον
άρμοά διάς  δικάστικήά ς  ήά  διοικήτικήά ς  άρχήά ς,  συμβολάιογράά φου  ήά  άρμοά διου  επάγγελμάτικουά  ήά
εμπορικουά  οργάνισμουά  του κράά τους – μεάλους ήά  τής χωά ράς κάτάγωγήά ς ήά  τής χωά ράς εγκάτάά στάσής  του
προσφεάροντος οά τι δεν εάχει εκδοθειά  σε βάά ρος του άποά φάσή άποκλεισμουά , συά μφωνά με το άά ρθρο 74
του ν. 4412/2016.
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23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(ά)  Όσον  άφοράά  τήν  κάτάλλήλοά τήτά  γιά  τήν  άά σκήσή  τής  επάγγελμάτικήά ς  δράστήριοά τήτάς,  οι
προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστήμεάνοι στήν Ελλάά δά υποβάά λλουν βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.ΕΠ81

στήν Α1 τάξη και άνω, γιά εάργά κάτήγοριάάς ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  

(β)  Οι  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι   σε  λοιπάά  κράά τή  μεάλή  τής  Ευρωπάιϋκήά ς  Ένωσής
προσκομιάζουν  τις  δήλωά σεις  κάι  πιστοποιήτικάά  που  περιγράά φοντάι  στο  Πάράά ρτήμά  XI  του
Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστήμεάνοι σε κράά τος μεάλος του Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου
(Ε.Ο.Χ) ήά  σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τή ΣΔΣ, στο βάθμοά  που ή υποά  άνάά θεσή
δήμοά σιά  συά μβάσή κάλυά πτετάι  άποά  τά Πάράρτήά μάτά 1,  2,  4  κάι  5  κάι  τις  γενικεάς  σήμειωά σεις  του
σχετικουά  με  τήν  Ένωσή  Προσάρτήά μάτος  I  τής  ως  άά νω  Συμφωνιάάς,  ήά  σε  τριάτες  χωά ρες  που  δεν
εμπιάπτουν στήν προήγουά μενή  περιάπτωσή κάι εάχουν συνάά ψει διμερειάς ήά  πολυμερειάς συμφωνιάες με τήν
Ένωσή  σε  θεάμάτά  διάδικάσιωά ν  άνάά θεσής  δήμοσιάων  συμβάά σεων,   προσκομιάζουν  πιστοποιήτικοά
άντιάστοιχου  επάγγελμάτικουά  ήά  εμπορικουά  μήτρωά ου.  Στήν  περιάπτωσή  που  χωά ρά  δεν  τήρειά  τεάτοιο
μήτρωά ο,  το εάγγράφο ήά  το πιστοποιήτικοά  μπορειά  νά  άντικάθιάστάτάι  άποά  εάνορκή βεβάιάωσή ήά ,  στά
κράά τή  -  μεάλή  ήά  στις  χωά ρες  οά που  δεν  προβλεάπετάι  εάνορκή  βεβάιάωσή,  άποά  υπευά θυνή  δήά λωσή  του
ενδιάφερομεάνου ενωά πιον άρμοά διάς δικάστικήά ς  ήά  διοικήτικήά ς  άρχήά ς,  συμβολάιογράά φου ήά  άρμοά διου
επάγγελμάτικουά  ήά  εμπορικουά  οργάνισμουά  τής  χωά ράς  κάτάγωγήά ς  ήά  τής  χωά ράς  οά που  ειάνάι
εγκάτεστήμεάνος  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  οά τι  δεν  τήρειάτάι  τεάτοιο  μήτρωά ο  κάι  οά τι  άσκειά  τή
δράστήριοά τήτά του άά ρθρου 21 τής πάρουά σάς.

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

Η οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομική επάά ρκειά των οικονομικωά ν φορεάων άποδεικνυά ετάι: 

(ά) γιά τις εγγεγράμμεάνες εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 ειάτε άποά  τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιάά άποτελειά  τεκμήά ριο των πλήροφοριωά ν
που περιεάχει 

 ειάτε, στήν περιάπτωσή που οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22.Γ δεν κάλυά πτοντάι  άποά  τή βεβάιάωσή
εγγράφήά ς, με τήν υποβολήά  ενοά ς ήά  περισσοά τερων άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που προβλεάποντάι
στο  Μεάρος  Ι  του  Πάράρτήά μάτος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικάά  μεάσά  γιά  τά  κριτήά ριά  επιλογήά ς)  του
Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016. 82

Σε κάά θε περιάπτωσή,  ή βεβάιάωσή εγγράφήά ς μπορειά νά υποβάά λλετάι γιά τήν άποά δειξή μοά νο ορισμεάνων
άπάιτήά σεων οικονομικήά ς κάι χρήμάτοοικονομικήά ς επάά ρκειάς του άά ρθρου 22.Γ, ενωά  γιά τήν άποά δειξή
των λοιπωά ν άπάιτήά σεων μπορουά ν νά προσκομιάζοντάι  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά
που προβλεάποντάι στο Μεάρος Ι του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , άνάά λογά με τήν τιθεάμενή
στο άά ρθρο 22.Γ άπάιάτήσή.

Ειδικάά ,  γιά  τήν  άποά δειξή  τής  άπάιάτήσής  τής  μή  υπεάρβάσής  των άνωά τάτων  επιτρεπτωά ν  οριάων
άνεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολάβικωά ν συμβάά σεων:

 με τήν υποβολήά  ενήμεροά τήτάς πτυχιάου εν ισχυά ει ήά
 με  τήν  υποβολήά  υπευά θυνής  δήά λωσής  του  Ν.  1599/86  του  προσωρινουά  άνάδοάχου,

συνοδευοά μενής  άποά  πιάνάκά οά λων των υποά  εκτεάλεσή  εάργων (ειάτε  ως μεμονωμεάνος
άνάά δοχος  ειάτε  στο  πλάιάσιο  κοινοπράξιάάς  ήά  υπεργολάβιάάς)  κάι  άνάφοράά  γιά  το
άνεκτεάλεστο υποά λοιπο άνάά  εάργο κάι το συνολικοά  άνεκτεάλεστο, γιά τις εργολήπτικεάς
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επιχειρήά σεις που δεν διάθεάτουν ενήμεροά τήτά πτυχιάου κάτάά  τις κειάμενες διάτάά ξεις 

(β)  Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ήά
διάθεάτουν πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής που συμμορφωά νοντάι  με  τά ευρωπάιϋκάά
προά τυπά  πιστοποιάήσής,  κάτάά  τήν  εάννοιά  του  Πάράρτήά μάτος  VII  του  Προσάρτήά μάτος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουά ν νά προσκομιάζουν στις άνάθεάτουσες άρχεάς πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς, εκδιδοά μενο
άποά  τήν άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο οργάνισμοά  πιστοποιάήσής,
κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 83 ν. 4412/2016 κάι στήν πάράά γράφο 9 του πάροά ντος άά ρθρου .

(γ)  Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  δεν  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσήμους  κάτάλοάγους  ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  κάτάά  τά  άνωτεάρω,  υποβάά λλουν  ως
δικάιολογήτικάά  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που προβλεάποντάι  στο Μεάρος Ι  του
Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνικήά  κάι επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά των οικονομικωά ν φορεάων άποδεικνυά ετάι: 

(ά) γιά τις εγγεγράμμεάνες εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 ειάτε άποά  τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιάά άποτελειά  τεκμήά ριο των πλήροφοριωά ν
που περιεάχει 

 ειάτε, στήν περιάπτωσή που οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22.Δ δεν κάλυά πτοντάι  άποά  τή
βεβάιάωσή εγγράφήά ς, με τήν υποβολήά  ενοά ς ήά  περισσοά τερων άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά
που προβλεάποντάι  στο  Μεάρος  ΙΙ  του  Πάράρτήά μάτος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικάά  μεάσά  γιά  τά
κριτήά ριά επιλογήά ς) του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016  83 άνάά λογά με τήν τιθεάμενή
στο άά ρθρο 22.Δ άπάιάτήσή.

Σε κάά θε περιάπτωσή,  ή βεβάιάωσή εγγράφήά ς μπορειά νά υποβάά λλετάι γιά τήν άποά δειξή μοά νο ορισμεάνων
άπάιτήά σεων τεχνικήά ς κάι επάγγελμάτικήά ς ικάνοά τήτάς του άά ρθρου 22.Δ, ενωά  γιά τήν άποά δειξή των
λοιπωά ν άπάιτήά σεων μπορουά ν νά προσκομιάζοντάι  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά  που
προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  που  συμμορφωά νοντάι  με  τά
ευρωπάιϋκάά  προά τυπά πιστοποιάήσής, κάτάά  τήν εάννοιά του Πάράρτήά μάτος VII του Προσάρτήά μάτος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουά ν  νά  προσκομιάζουν  στις  άνάθεάτουσες  άρχεάς  πιστοποιήτικοά
εγγράφήά ς εκδιδοά μενο άποά  τήν άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο
οργάνισμοά  πιστοποιάήσής, κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 83 ν. 4412/2016 κάι στήν πάράά γράφο 9
του πάροά ντος άά ρθρου .

(γ)  Οι άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που δεν ειάνάι εγγεγράμμεάνοι  σε επιάσήμους κάτάλοά γους ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  κάτάά  τά  άνωτεάρω, υποβάά λλουν ως
δικάιολογήτικάά  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του
Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε84

................................................................................................................................................
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιάπτωσή  νομικουά  προσωά που,  υποβάά λλοντάι  ήλεκτρονικάά ,  στον  φάά κελο  “Δικάιολογήτικάά
Προσωρινουά  Ανάδοάχου,  τά νομιμοποιήτικάά  εάγγράφά άποά  τά οποιάά προκυά πτει ή εξουσιάά υπογράφήά ς
του νομιάμου εκπροσωά που.

Εάά ν ο προσφεάρων ειάνάι Α.Ε κάι Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συά στάσής,
2. Αντιάγράφο του ισχυά οντος κάτάστάτικουά  με το ΦΕΚ στο οποιάο εάχουν δήμοσιευτειά  οά λες οι
μεάχρι  σήά μερά  τροποποιήά σεις  άυτουά  ήά  επικυρωμεάνο  άντιάγράφο  κωδικοποιήμεάνου
κάτάστάτικουά  (εφοά σον υπάά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιάο εάχει δήμοσιευτειά το πράκτικοά  ΔΣ εκπροσωά πήσής του νομικουά  προσωά που,
4. Πράκτικοά  Δ.Σ περιά εάγκρισής συμμετοχήά ς στο διάγωνισμοά , στο οποιάο μπορειά νά περιεάχετάι
κάι  εξουσιοδοά τήσή  (εφοά σον  άυτοά  προβλεάπετάι  άποά  το  κάτάστάτικοά  του  υποψήφιάου
άνάδοάχου) γιά υπογράφήά  κάι υποβολήά  προσφοράά ς σε περιάπτωσή που δεν υπογράά φει ο ιάδιος
ο νοά μιμος εκπροά σωπος του φορεάά τήν προσφοράά  κάι τά λοιπάά  άπάιτουά μενά εάγγράφά του
διάγωνισμουά  κάι οριάζετάι συγκεκριμεάνο άά τομο, 
5.  Πιστοποιήτικοά  άρμοά διάς  δικάστικήά ς  ήά  διοικήτικήά ς  άρχήά ς  περιά  τροποποιήά σεων  του
κάτάστάτικουά  / μή λυά σής τής ετάιρειάάς, το οποιάο πρεάπει νά εάχει εκδοθειά  το πολυά  τρειάς (3)
μήά νες πριν άποά  τήν ήμερομήνιάά υποβολήά ς προσφορωά ν.

Εάά ν ο προσφεάρων ειάνάι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιάγράφο του κάτάστάτικουά , με οά λά τά μεάχρι σήά μερά τροποποιήτικάά , ήά  φωτοάντιάγράφο
επικυρωμεάνου, άποά  δικήγοά ρο, κωδικοποιήμεάνου κάτάστάτικουά , εφοά σον υπάά ρχει.
2.  Πιστοποιήτικάά  άρμοά διάς δικάστικήά ς  ήά  διοικήτικήά ς  άρχήά ς  περιά  των τροποποιήά σεων του
κάτάστάτικουά .
Σε  περιάπτωσή  εγκάτάά στάσής  τους  στήν  άλλοδάπήά ,  τά  δικάιολογήτικάά  συά στάσήά ς  τους
εκδιάδοντάι με βάά σή τήν ισχυά ουσά νομοθεσιάά τής χωά ράς που ειάνάι εγκάτεστήμεάνά, άποά  τήν
οποιάά κάι εκδιάδετάι το σχετικοά  πιστοποιήτικοά .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(ά)  Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσήμους  κάτάλοά γους  ήά  διάθεάτουν
πιστοποιάήσή άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής που συμμορφωά νοντάι με τά ευρωπάιϋκάά  προά τυπά
πιστοποιάήσής, κάτάά  τήν εάννοιά του Πάράρτήά μάτος VII του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016,
μπορουά ν νά  υποβάά λλουν στις άνάθεάτουσες άρχεάς πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς εκδιδοά μενο άποά  τήν
άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο οργάνισμοά  πιστοποιάήσής.
Στά πιστοποιήτικάά  άυτάά  άνάφεάροντάι τά δικάιολογήτικάά  βάά σει των οποιάων εάγινε ή εγγράφήά  των
εν λοά γω οικονομικωά ν φορεάων στον επιάσήμο κάτάά λογο ήά  ή πιστοποιάήσή κάι ή κάτάά τάξή στον εν
λοά γω κάτάά λογο.
Η πιστοποιουά μενή εγγράφήά  στους επιάσήμους κάτάλοά γους άποά  τους άρμοά διους οργάνισμουά ς ήά  το
πιστοποιήτικοά ,  που  εκδιάδετάι  άποά  τον  οργάνισμοά  πιστοποιάήσής,  συνιστάά  τεκμήά ριο
κάτάλλήλοά τήτάς οά σον άφοράά  τις άπάιτήά σεις ποιοτικήά ς επιλογήά ς, τις οποιάες κάλυά πτει ο επιάσήμος
κάτάά λογος ήά  το πιστοποιήτικοά .
Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε επιάσήμους κάτάλοά γους άπάλλάά σσοντάι άποά
τήν υποχρεάωσή υποβολήά ς των δικάιολογήτικωά ν που άνάφεάροντάι στο πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοά σον  υποβάά λλουν
«Ενήμεροά τήτά  Πτυχιάου» εν  ισχυά ,  άπάλλάά σσοντάι  άποά  τήν  υποχρεάωσή  υποβολήά ς  των
δικάιολογήτικωά ν 85:
-  άποά σπάσμά  ποινικουά  μήτρωά ου  του  άά ρθρου  23.3.(ά)  τής  πάρουά σάς  γιά  τον  Προά εδρο  κάι
Διευθυά νοντά Συά μβουλο εργολήπτικήά ς επιχειάρήσής.  Γιά τά λοιπάά  μεάλή του Δ.Σ τής ετάιρειάάς, θά
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πρεάπει νά υποβλήθειά  άυτοτελωά ς άποά σπάσμά ποινικουά  μήτρωά ου, κάθοά σον τά προά σωπά άυτάά  δεν
κάλυά πτοντάι άποά  τήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου. 
- φορολογικήά  κάι άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά του άά ρθρου 23.3.(β) τής πάρουά σάς. 86

- τά πιστοποιήτικάά  άποά  το άρμοά διο Πρωτοδικειάο κάι το ΓΕΜΗ του άά ρθρου 23.3.(γ) τής πάρουά σάς
υποά  τήν προυϋ ποά θεσή οά μως οά τι κάλυά πτοντάι πλήά ρως (οά λες οι προβλεποά μενες περιπτωά σεις) άποά
τήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου.
- το πιστοποιήτικοά  άποά  το άρμοά διο επιμελήτήά ριο οά σον άφοράά  το λοά γο άποκλεισμουά  του άά ρθρου
22. Α.4. (θ).87

- το πιστοποιήτικοά  τής άρμοά διάς άρχήά ς γιά τήν ονομάστικοποιάήσή των μετοχωά ν του άά ρθρου 23.3.
(στ).
- τά  άποδεικτικάά  εάγγράφά νομιμοποιάήσής  τής εργολήπτικήά ς επιχειάρήσής.

Σε περιάπτωσή που κάά ποιο άποά  τά άνωτεάρω δικάιολογήτικάά  εάχει λήά ξει, προσκομιάζετάι το σχετικοά
δικάιολογήτικοά  εν ισχυά . Εφοά σον στήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου δεν άνάφεάρετάι ρήτάά  οά τι τά στελεάχή
του πτυχιάου του προσφεάροντά ειάνάι άσφάλιστικωά ς ενήά μερά στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεάρων
προσκομιάζει  επιπλεάον  τής  Ενήμεροά τήτάς  Πτυχιάου,  άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά  γιά  τά  στελεάχή
άυτάά . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περιάπτωσή που οικονομικοά ς φορεάάς επιθυμειά  νά στήριχθειά  στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων,
ή  άποά δειξή  οά τι  θά  εάχει  στή  διάά θεσήά  του  τους  άνάγκάιάους  ποά ρους,  γιάνετάι  με  τήν  υποβολήά
σχετικουά  συμφωνήτικουά  των φορεάων άυτωά ν γιά τον σκοποά  άυτοά .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φάά κελος  προσφοράά ς  (προσφοράά )  των  διάγωνιζομεάνων  περιλάμβάά νει,  επιά  ποινήά
άποκλεισμουά , τά άκοά λουθά:
(ά) ξεχωριστοά  σφράγισμεάνο φάά κελο με τήν εάνδειξή «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»
 (β) ξεχωριστοά  σφράγισμεάνο φάά κελο με τήν εάνδειξή «Οικονομικήά  Προσφοράά »
συά μφωνά με τά κάτωτεάρω:

24.2 Ο  φάά κελος  «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»  πρεάπει,  επιά  ποινήά  άποκλεισμουά ,  νά  περιεάχει  τά
άκοά λουθά: 
 - ά) το Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής Δήά λωσής ( ΤΕΥΔ )

24.3 Ο  φάά κελος  «Οικονομικήά  Προσφοράά »  περιεάχει  συμπλήρωμεάνο  το  χορήγήθεάν  άποά  τήν
άνάθεάτουσά άρχήά  εάντυπο Οικονομικήά ς Προσφοράά ς του άά ρθρου 2 (δ)  τής πάρουά σάς.

Επισημαίνεται ότι: 
α)  αποκλείονται από  τον  διαγωνισμό  προσφορές,  στις  οποίες  δεν  αναγράφεται  το  ενιαίο   ποσοστό
έκπτωσης της ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  ή το ποσοστό έκπτωσης επί
του ποσοστού των γενικών εξόδων  του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του άρθρου 126 του ν.
4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς. 
β)  ή  ολοάγράφή  άνάγράφήά  των  επιμεάρους  ποσοστωά ν  εάκπτωσής  υπερισχυά ει  τής  άντιάστοιχής
άριθμήτικήά ς.
γ)  Αν πάρουσιάστουά ν ελλειάψεις στήν άνάγράφήά  των στοιχειάων τής οικονομικήά ς προσφοράά ς (πλήν
εκειάνων που επιφεάρουν άποκλεισμοά ), διάφορεάς μετάξυά  τής ολοάγράφής κάι τής άριθμήτικήά ς τιμήά ς ήά
λογιστικάά  σφάά λμάτά στά άθροιάσμάτά, τά γινοά μενά ήά  τή στρογγυλοποιάήσή, ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά
διορθωά νει τά σφάά λμάτά κάι άνάγράά φει τήν ορθήά  οικονομικήά  προσφοράά .  
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24.4  Οι προσφορεάς υπογράά φοντάι κάι μονογράά φοντάι άνάά  φυά λλο άποά  τον οικονομικοά  φορεάά ήά ,
σε περιάπτωσή νομικωά ν προσωά πων, άποά  το νοά μιμο εκπροά σωπο άυτωά ν. Η εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων
υποβάά λλει κοινήά  προσφοράά ,  ή οποιάά υπογράά φετάι υποχρεωτικάά  ειάτε άποά  οά λους τους οικονομικουά ς
φορειάς που άποτελουά ν τήν εάνωσή ειάτε άποά  εκπροά σωποά  τους νομιάμως εξουσιοδοτήμεάνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφεάρων οικονομικοά ς φορεάάς άνάφεάρει στήν προσφοράά  του το τμήά μά τής συά μβάσής που
προτιάθετάι νά άνάθεάσει  υποά  μορφήά  υπεργολάβιάάς σε τριάτους,  κάθωά ς κάι  τους υπεργολάά βους που
προτειάνει.

25.2. Η τήά ρήσή των υποχρεωά σεων τής πάρ. 2 του άά ρθρου 18 του ν 4412/2016 άποά  υπεργολάά βους δεν
άιάρει τήν ευθυά νή του κυριάου άνάδοάχου.

25.3. .................................................................... 88

25.4 Η άνάθεάτουσά άρχήά :
ά) επάλήθευά ει υποχρεωτικάά  τή συνδρομήά  των λοάγων άποκλεισμουά  του άά ρθρου 22 Α τής πάρουά σάς γιά
τους  υπεργολάά βους  κάι  οά τι  διάθεάτουν  τά άντιάστοιχά  προσοά ντά γιά  τήν  εκτεάλεσή  του  εάργου  που
άνάλάμβάά νουν συά μφωνά με το άά ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιήμεάνο Έντυπο Υπευά θυνής
Δήά λωσής (ΤΕΥΔ).
β) άπάιτειά  υποχρεωτικάά  άποά  τον οικονομικοά  φορεάά νά άντικάτάστήά σει εάνάν υπεργολάά βο, οά τάν άποά
τήν ως άά νω επάλήά θευσή προκυά πτει οά τι συντρεάχουν λοάγοι άποκλεισμουά  του κάι οά τι δεν κάλυά πτει τά
άντιάστοιχά προσοά ντά γιά τήν εκτεάλεσή του εάργου που άνάλάμβάά νει συά μφωνά με το άά ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η εάγκρισή κάτάσκευήά ς του δήμοπράτουά μενου εάργου, άποφάσιάστήκε με τήν άριθμ.
          114 / 2018  Αποά φάσή Δ.Σ. Δήά μου Χάνιάων.

26.2  Ο  Κυά ριος  του  Έργου  μπορειά  νά  εγκάτάστήά σει  γιά  το  εάργο  άυτοά  Τεχνικοά  Συά μβουλο. Ο
Ανάά δοχος  του  εάργου,  εάχει  τήν  υποχρεάωσή  νά  διευκολυά νει  τις  δράστήριοά τήτες  του  Τεχνικουά
Συμβουά λου, που πήγάά ζουν άποά  τή συμβάτικήά  σχεάσή τής Υπήρεσιάάς με άυτοά ν.

26.3........................................................................................... 89

ΧΑΝΙΑ,  ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν άριθμοά  πρωτ.     19562/2018       άποά φάσή     300    /2018 Ο.Ε. Δήμου Χανίων 
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1

     Γιά τήν εάννοιά των “κάά τω των οριάων” δήμοσιάων συμβάά σεων , πρβ. άά ρθρο 2 πάρ. 1 περ.  
29  του ν.      

       4412/2016. 
2 Συμπλήρωά νετάι ή επωνυμιάά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς.
3  Πρβ.  άά ρθρο  122 του  ν.  4412/2016.  Η  προκήά ρυξή  συά μβάσής  περιλάμβάά νει  κάτ'  ελάά χιστον  τις

πλήροφοριάες που προβλεάποντάι στο Μεάρος Γ΄ του Πάράρτήά μάτος V του Προσάρτήά μάτος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισήμάιάνετάι οά τι, μεάχρι τήν εάκδοσή τυποποιήμεάνου εντυά που προκήά ρυξής συά μβάσής
γιά συμβάά σεις κάά τω των οριάων, οι άνάθεάτουσες άρχεάς, μπορουά ν νά χρήσιμοποιουά ν το άντιάστοιχο
τυποποιήμεάνο  εάντυπο  “Προκήά ρυξή  Συά μβάσής”,  άντλωά ντάς  το  άποά  τή  διάδρομήά
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf κάι  διάμορφωά νοντάά ς  το
άνάλοάγως.

4 Ότάν ειάνάι άδυά νάτο νά πάράσχεθειά  ελευά θερή, πλήά ρής, άά μεσή κάι δωρεάά ν ήλεκτρονικήά  προά σβάσή
σε  ορισμεάνά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  μπορειά  νά  περιλήφθειά  στο  πάροά ν  άά ρθρο  τής  διάκήά ρυξής
προά βλεψή  οά τι  τά  σχετικάά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  θά  διάτεθουά ν  με  μεάσά  άά λλά  πλήν  των
ήλεκτρονικωά ν  (οά πως  το  τάχυδρομειάο  ήά  άά λλο  κάτάά λλήλο  μεάσο  ήά  συνδυάσμοά ς  τάχυδρομικωά ν  ήά
άά λλων  κάτάλλήά λων  μεάσων  κάι  ήλεκτρονικωά ν  μεάσων).  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά   προτειάνετάι  ή
άκοά λουθή  διάτυά πωσή:  «Τά  άκοά λουθά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  ...........................  διάτιάθεντάι  άποά
………………………….,  οδοά ς  …………………,  πλήροφοριάες  ………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι
ενδιάφεροά μενοι μπορουά ν άκοά μά, νά λάά βουν γνωά σή των πάράκάά τω εγγράά φων τής συά μβάσής ……,
στά γράφειάά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς κάτάά  τις εργάά σιμες ήμεάρες κάι ωά ρες.»

5 Ότάν δεν μπορειά  νά προσφερθειά  ελευά θερή, πλήά ρής, άά μεσή κάι δωρεάά ν ήλεκτρονικήά  προά σβάσή σε
ορισμεάνά εάγγράφά τής συά μβάσής, διοά τι ή άνάθεάτουσά άρχήά  προτιάθετάι νά εφάρμοά σει τήν πάρ. 2
του  άά ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  άνάφεάροντάι,  στο  πάροά ν  άά ρθρο  τής  διάκήά ρυξής,  τά  μεάτρά
προστάσιάάς  του  εμπιστευτικουά  χάράκτήά ρά  των  πλήροφοριωά ν,  τά  οποιάά  άπάιτουά ντάι,  κάι  τον
τροά πο  με  τον  οποιάο  ειάνάι  δυνάτήά  ή  προά σβάσή  στά  σχετικάά  εάγγράφά.   Ενδεικτικάά ,  λ.χ.,  ή
άνάθεάτουσά  άρχήά  θά  μπορουά σε  νά  άνάφεάρει  οά τι:  “Ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  άνάλάμβάά νει  τήν
υποχρεάωσή νά τήρήά σει εμπιστευτικάά  κάι νά μή γνωστοποιήά σει σε τριάτους (συμπεριλάμβάνομεάνων
των  εκπροσωά πων  του  ελλήνικουά  κάι  διεθνουά ς  Τυά που),  χωριάς  τήν  προήγουά μενή  εάγγράφή
συγκάτάά θεσή τής Ανάθεάτουσάς Αρχήά ς, τά άνωτεάρω εάγγράφά ήά  πλήροφοριάες που προκυά πτουν άποά
άυτάά . Οι οικονομικοιά φορειάς διάσφάλιάζουν τήν τήά ρήσή των άπάιτήά σεων άυτωά ν άποά  το προσωπικοά
τους,  τους  υπεργολάά βους  τους  κάι  κάά θε  άά λλο  τριάτο  προά σωπο  που  χρήσιμοποιουά ν  κάτάά  τήν
άνάά θεσή ήά  εκτεάλεσή τής συά μβάσής. Γιά τον σκοποά  άυτοά , κάτάά  τήν πάράλάβήά  των εγγράά φων τής
συά μβάσής, υποβάά λλει υπευά θυνή δήά λωσή του ν. 1599/1986 με τήν οποιάά δήλωά νει τά άνωτεάρω”.

6  Συμπλήρωά νετάι άποά  τήν Ανάθεάτουσά Αρχήά  με σάφήά νειά συγκεκριμεάνή ήμερομήνιάά ( “εγκάιάρως,
ήά τοι ως τήν... ), προς άποφυγήά  οιάσδήά ποτε συά γχυσής κάι άμφιβολιάάς.

7   Συμπλήρωά νετάι  ή  τεάτάρτή  ήμεάρά  πριν  άποά  τή  λήά ξή  τής  προθεσμιάάς  του  άά ρθρου  14  τής
πάρουά σάς.Σε περιάπτωσή που ή ήμεάρά άυτήά  ειάνάι άργιάά, τιάθετάι ή προήγουά μενή άυτήά ς εργάά σιμή
ήμεάρά. Πρβλ κάι άά ρθρο 11 τής υπ' άριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

8 Συά μφωνά με το άά ρθρο 18 τής πάρουά σάς.
9 Σκοά πιμο  ειάνάι  ή  επιστρoφήά  τής  σφράγισμεάνής  προσφοράά ς  νά  λάά βει  χωά ρά  μετάά  τήν  άποά φάσή
εάγκρισής του πράκτικουά  του άά ρθρου 4.1.  (ζ)  τής πάρουά σάς κάι  τής πάρεάλευσής του δικάιωά μάτος
υποβολήά ς εάνστάσής , συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.3 τής πάρουά σάς. Μεάχρι τοά τε ή προσφοράά
διάκράτειάτάι σφράγισμεάνή στήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά . 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


10 Σήμειωά νετάι οά τι ο Αριθμοά ς πτυχιάου, ή Κάτήγοριάά κάι ή Τάά ξή του οικονομικουά  φορεάά άνάγράά φετάι,
ειάτε στο Μεάρος ΙΙ : Πλήροφοριάες σχετικάά  με τον οικονομικοά  φορεάά (εγγράφήά  σε επιάσήμο κάτάά λογο),
ειάτε στο Μεάρος IV : Κριτήά ριά Επιλογήά ς (Α' Κάτάλλήλοά τήτά)  του Τυποποιήμεάνου Εντυά που Υπευά θυνής
Δήά λωσής ( ΤΕΥΔ ).
11  Ότάν εφάρμοά ζετάι το άά ρθρο 101 πάρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωά τά εάλεγχος οικονομικωά ν προσφορωά ν –

εάλεγχος  ομάλοά τήτάς  κάι  άκολουά θως  εάλεγχος  δικάιολογήτικωά ν  συμμετοχήά ς).  Αν  ή  άνάθεάτουσά
άρχήά  επιλεάξει νά μήν εφάρμοά ζει το άά ρθρο 101 πάρ. 1, προσάρμοά ζει άνάλοάγως τήν άκολουθουά μενή
διάδικάσιάά (άά ρθρο 98 πάρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).

12 Ότάν εφάρμοά ζετάι ή περιπτ. (ά) τής πάρ. 2 του άά ρθρου 95 του ν. 4412/2016. Ότάν εφάρμοά ζετάι ή
περιπτ.  (β)  τής  πάρ.  2  του  άά ρθρου  95  ήά  τά  άά ρθρά  124-126  του  ν.  4412/2016,  γιάνοντάι  οι
άνάγκάιάες προσάρμογεάς στή Διάκήά ρυξή.

13 Επισήμάιάνετάι  οά τι  άν  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  θεωρήά σει  οά τι  προσφορεάς  φάιάνοντάι  άσυνήά θιστά
χάμήλεάς,  άπάιτειά  άποά  τους  οικονομικουά ς  φορειάς  νά  εξήγήά σουν  τήν  τιμήά  ήά  το  κοά στος  που
προτειάνουν  στήν  προσφοράά  τους,  εντοά ς  άποκλειστικήά ς  προθεσμιάάς,  κάτάά  άνωά τάτο  οά ριο  δεάκά
ήμερωά ν άποά  τήν κοινοποιάήσή τής σχετικήά ς προά σκλήσής. Στήν περιάπτωσή άυτήά  εφάρμοά ζοντάι τά
άά ρθρά 88 κάι 89 του ν. 4412/2016.

14 Συά μφωνά με το άά ρθρο 103 πάρ. 1 του ν. 4412/2016, ή προθεσμιάά δεν μπορειά νά ειάνάι μικροά τερή των
δεάκά ( 10 ) ουά τε μεγάλυά τερή των ειάκοσι ( 20 ) ήμερωά ν άποά  τήν κοινοποιάήσή τής σχετικήά ς εάγγράφής
ειδοποιάήσής στον προσωρινοά  άνάά δοχο.
15 Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 1 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 107 περ. 19 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
16 Με τήν επιφυά λάξή των πάρ. 7 κάι 8 του άά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήά ψή επάνορθωτικωά ν

μεάσων ).
17 Στο  εν  λοάγω  σήμειάο  τής  διάκήά ρυξής,  πρεάπει  νά  προσδιοριάζετάι  ο  τοά πος  (πχ.  στά  γράφειάά  τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς), κάθωά ς κάι το χρονικοά  διάά στήμά εντοά ς του οποιάου οά σοι υπεάβάλάν πάράδεκτεάς
προσφορεάς  μπορουά ν  νά λάμβάά νουν γνωά σή των δικάιολογήτικωά ν  κάτάκυά ρωσής που κάτάτεάθήκάν,
δήλ. εντοά ς ... εργάά σιμων ήμερωά ν άποά  τήν ήμερομήνιάά που κοινοποιήά θήκε σε άυτουά ς, επιά  άποδειάξει, ή
άποά φάσή κάτάκυά ρωσής.
18 Η άποά φάσή κάτάκυά ρωσής κοινοποιειάτάι στον προσωρινοά  άνάά δοχο: 1) στήν περιάπτωσή υποβολήά ς

επικάιροποιήμεάνων δικάιολογήτικωά ν, μετάά  τον εάλεγχο άυτωά ν κάτάά  το άά ρθρο 4.2 ε' πρωά το εδάά φιο,
κάι 2) στήν περιάπτωσή που δεν άπάιτειάτάι ή υποβολήά  άυτωά ν, μετάά  τήν ολοκλήά ρωσή του ελεάγχου
των δικάιολογήτικωά ν του προσωρινουά  άνάδοάχου κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.2 ά' εάως δ' τής
πάρουά σάς.

19  Πρβλ. πάρ. 7 του άά ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επισήμάιάνετάι οά τι, άποά  τήν 2ά Μάρτιάου 2018, ισχυά ουν τά προβλεποά μενά στο
άά ρθρο 15 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οποά τε το εν λοάγω άά ρθρο διάμορφωά νετάι  άνάλοάγως. 

20  Πρβλ. άά ρθρο 127 πάρ.1 δευά τερο εδάά φιο του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 107
περ. 32 του ν. 4497/2017. 

21  Πρβ.  Άρθρο  127  πάρ.  2  κάι  άά ρθρο  376  πάρ.  12  του  ν.  4412/2016. Στήν  περιάπτωσή  που  οι
άνάθεάτουσες  άρχεάς  επιλεάξουν  νά  χρήσιμοποιήά σουν  το  υποσυά στήμά  σε  διάδικάσιάες  άνάά θεσής
συμβάά σεων με εκτιμωά μενή άξιάά κάτωά τερή των 60.000 Ευρωά  χωριάς ΦΠΑ (πρβ. άά ρθρο 21 τής υπ'
άριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), το πάράά βολο υπεάρ του Δήμοσιάου ισουά τάι με ποσοά  1% επιά  τής
εκτιμωά μενής άξιάάς τής συά μβάσής.

22  Πρβλ. άά ρθρο 127 πάρ.2 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.

23  Πρβλ.  άά ρθρο 80 πάρ.  10 ν.  4412/2016,  οά πως τροποποιάήθήκε με το άά ρθρο 107 περ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

24 Τιάθετάι μοά νο εφοά σον επιλεγειά ή διενεάργειά κλήά ρωσής γιά τή συγκροά τήσή συλλογικωά ν οργάά νων.
25 Αποά  1-1-2017 τιάθετάι σε ισχυά  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιάο με το άά ρθρο 13 κάτάργειά  το π.δ

113/2010.
26 Νοά μοι, ΠΔ κάι υπουργικεάς άποφάά σεις που εκδιάδοντάι μετάά  τήν εάνάρξή τής διάδικάσιάάς συά νάψής

τής  συά μβάσής  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  άποτελουά ν  μεάρος  του
εφάρμοστεάου θεσμικουά  πλάισιάου τής.

27 Ότάν  προά κειτάι  γιά  συγχρήμάτοδοτουά μενο  άποά  τήν  Ε.Ε.  εάργο,  τουά το  νά  άνάγράά φετάι  στή
Διάκήά ρυξή  κάι  ειδικοά τερά  νά  άνάγράά φετάι  ο  τιάτλος  τής  Πράά ξής  κάι  του  Επιχειρήσιάκουά
Προγράά μμάτος στο πλάιάσιο του οποιάου ειάνάι εντάγμεάνο το δήμοπράτουά μενο εάργο, κάθωά ς κάι τά



ποσοστάά  συγχρήμάτοδοά τήσής τής δάπάά νής του εάργου άποά  εθνικουά ς κάι ενωσιάκουά ς ποά ρους (με
άνάφοράά  στο  διάρθρωτικοά  τάμειάο).  Επιάσής,  ή  σχετικήά  συμπλήά ρωσή  άκολουθειά  τή  διάκριτήά
ορολογιάά Συλλογικεάς Αποφάά σεις ( ΣΑ ) εάργων  ήά  ΚΑΕ, άνάά λογά τήν πήγήά  χρήμάτοδοά τήσής (ΠΔΕ ήά
Τάκτικοά ς προυϋ πολογισμοά ς). Γιά το ζήά τήμά τής  άνάά λήψής δάπάνωά ν δήμοσιάων επενδυά σεων,  βλ. κάι
άά ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

28 Οι κράτήά σεις προσάρμοά ζοντάι άνάά λογά με τον φορεάά εκτεάλεσής του εάργου.
29  Ή/κάι ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , κάτάά  περιάπτωσή 
30   Πρβλ. ομοιάως προήγουά μενή υποσήμειάωσή.
31  Συά μφωνά με το άά ρθρο 4 πάρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάά λήψή υποχρεωά σεων άποά  τους διάτάά κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διάκήρυά ξεις, οι άποφάά σεις άνάά θεσής κάι οι συμβάά σεις που συνάά πτοντάι γιά λογάριάσμοά
των  φορεάων  Γενικήά ς  Κυβεάρνήσής  άνάφεάρουν  άπάράιάτήτά  τον  άριθμοά  κάι  τή  χρονολογιάά  τής
άποά φάσής άνάά λήψής υποχρεάωσής, τον άριθμοά  κάτάχωά ρισήά ς τής στά λογιστικάά  βιβλιάά του οικειάου
φορεάά, κάθωά ς κάι τον άριθμοά  τής άποά φάσής εάγκρισής τής πολυετουά ς άνάά λήψής σε περιάπτωσή που
ή δάπάά νή εκτειάνετάι σε περισσοά τερά του ενοά ς οικονομικάά  εάτή.". Επιάσής, συά μφωνά με το άά ρθρο 12
πάρ. 2 γ) του ιάδιου π.δ : “Διάκήρυά ξεις, οά που άπάιτειάτάι, κάι άποφάά σεις άνάά θεσής που εκδιάδοντάι
κάι συμβάά σεις που συνάά πτοντάι άποά  φορειάς τής Γενικήά ς Κυβεάρνήσής ειάνάι άά κυρες, εφοά σον δεν εάχει
προήγήθειά  άυτωά ν  ή  εάκδοσή  τής  άποά φάσής  άνάά λήψής  υποχρεάωσής  του  άά ρθρου  2,  πάρ.  2  του
πάροά ντος. "Πρβλ.  κάι  άά ρθρο  5  του  ως  άά νω  διάτάά γμάτος  “Ανάά λήψή  δάπάνωά ν  δήμοσιάων
επενδυά σεων”.

32  Σε περιάπτωσή που περιλάμβάά νοντάι τυχοά ν δικάιωά μάτά προάιάρεσής, διάμορφωά νετάι άνάλοάγως ή 
εκτιμωά μενή άξιάά τής συά μβάσής (προυϋ πολογισμοά ς δήμοπράά τήσής) κάι το πάροά ν άά ρθρο (πρβ. άά ρθρά
6 πάρ. 1 κάι 132  πάρ. 1 περ. ά' του ν. 4412/2016).

33 Το  ποσοά  των  άπροά βλεπτων  δάπάνωά ν  επάνάυϋ πολογιάζετάι  κάτάά  τήν  υπογράφήά  τής  συά μβάσής,
άνάά λογά με τήν προσφερθειάσά εάκπτωσή, ωά στε νά διάτήρειάτάι ή εν λοάγω ποσοστιάιάά άνάλογιάά του
9% επιά  τής  δάπάά νής  εργάσιωά ν  με  ΓΕ&ΟΕ,  συά μφωνά  με  τήν  πάράά γράφο  3  του  άά ρθρου  156 ν.
4412/2016. 

34 Μπορειά  ή εάνάρξή τής προθεσμιάάς νά οριάζετάι διάφορετικάά ,   άν λοάγου χάά ρή δεν προβλεάπετάι ή
άά μεσή εάνάρξή των εργάσιωά ν (άά ρθρο 147 πάρ.2 ν. 4412/2016).

35 Με τήν επιφυά λάξή τής εποά μενής υποσήμειάωσής.
36  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορειά  νά επιτρεάπουν τήν υποβολήά  ενάλλάκτικωά ν προσφορωά ν κάι στήν

περιάπτωσή άυτήά  προσάρμοά ζετάι άντιστοιάχως το 13.4. ( πρβλ άά ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
37  Το ποσοστοά  τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς δεν μπορειά νά υπερβάιάνει το 2% τής εκτιμωά μενής άξιάάς τής

συά μβάσής, χωριάς το Φ.Π.Α., με άνάά λογή στρογγυλοποιάήσή (άά ρθρο 72 πάρ. 1 περ. ά εδάά φιο πρωά το
του ν. 4412/2016).

38 Πρβ. άά ρθρο 72 πάρ. 1 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε  με τήν περ. 4 του άά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

39 Εφοά σον συντρεάχει περιάπτωσή, κάτάά  το άά ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποά τε μνήμονευά οντάι κάι οι
άπάράιάτήτες λεπτομεάρειες. 

40 Συμπλήρωά νετάι άν προβλεάπετάι ήά  οάχι ή χορήά γήσή προκάτάβολήά ς.  Συά μφωνά με τήν πάράά γράφο 10
εδ. ά του άά ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οά πως προστεάθήκε με τήν πάρ. 3 του άά ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωά σεις  συγχρήμάτοδοτουά μενων  δήμοά σιων  εάργων  στις  διάκήρυά ξεις
υποχρεωτικάά  περιλάμβάά νετάι  δυνάτοά τήτά  χορήά γήσής  προκάτάβολήά ς.  Η  υποχρεάωσή  άυτήά
εξάκολουθειά νά ισχυά ει κάι γιά τά προγράά μμάτά τής περιοά δου 2014-2020 δυνάά μει τής πάρ. 15 του
άά ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

41 Εφοά σον  προβλεάπετάι  προκάτάβολήά  συμπλήρωά νοντάι  οι  οά ροι  γιά  τήν  εγγυήτικήά  επιστολήά
προκάτάβολήά ς. Επισήμάιάνετάι οά τι ή εγγυά ήσή κάλήά ς εκτεάλεσής κάλυά πτει κάι τήν πάροχήά  ισοά ποσής
προκάτάβολήά ς προς τον άνάά δοχο, χωριάς νά άπάιτειάτάι ή κάτάά θεσή εγγυά ήσής προκάτάβολήά ς. Στήν
περιάπτωσή  που  με  τήν  πάρουά σά  οριάζετάι   μεγάλυά τερο  υά ψος  προκάτάβολήά ς  (πχ  15%),  άυτήά
λάμβάά νετάι  με  τήν  κάτάά θεσή  άποά  τον  άνάά δοχο  εγγυά ήσής  προκάτάβολήά ς  που  θά  κάλυά πτει  τή
διάφοράά  μετάξυά  του ποσουά  τής εγγυά ήσής κάλήά ς εκτεάλεσής κάι του ποσουά  τής κάτάβάλλοά μενής
προκάτάβολήά ς (πάρ. 1 δ άά ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

42  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά ζήτουά ν άποά  τους προσφεάροντες νά πάράά σχουν «Εγγυά ήσή κάλήά ς
λειτουργιάάς»  γιά  τήν  άποκάτάά στάσή  των  ελάττωμάά των  που  άνάκυά πτουν  ήά  των  ζήμιωά ν  που
προκάλουά ντάι  άποά  δυσλειτουργιάά  των  εάργων  κάτάά  τήν  περιάοδο  εγγυά ήσής  κάλήά ς  λειτουργιάάς,
εφοά σον  προβλεάπετάι  στά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής.  Το  υά ψος  τής  εγγυά ήσής  κάλήά ς  λειτουργιάάς
συμπλήρωά νετάι σε  συγκεκριμεάνο χρήμάτικοά  ποσοά .   Οι  εγγυήτικεάς  επιστολεάς  κάλήά ς  λειτουργιάάς



περιλάμβάά νουν  κάτ’  ελάά χιστον  τά  άνάφεροά μενά  στήν  πάράά γράφο  15.2  τής  πάρουά σάς  κάι
επιπροά σθετά, τον άριθμοά  κάι τον τιάτλο τής σχετικήά ς συά μβάσής.

43 Τά γράμμάά τιά συά στάσής χρήμάτικήά ς πάράκάτάθήά κής του Τάμειάου Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων,
γιά  τήν  πάροχήά  εγγυήά σεων  συμμετοχήά ς  κάι  κάλήά ς  εκτεάλεσής  (εγγυοδοτικήά  πάράκάτάθήά κή)
συστήά νοντάι συά μφωνά με τήν ειδικήά  νομοθεσιάά που  διεάπει άυτοά  κάι ειδικοά τερά βάά σει του άά ρθρου
4  του  π.δ  τής  30  Δεκεμβριάου  1926/3  Ιάνουάριάου  1927  (“Περιά  συστάά σεως  κάι  άποδοά σεως
πάράκάτάθήκωά ν κάι κάτάθεάσεων πάράά  τω Τάμειάω Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων”). Πρβλ. Το με
άρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εάγγράφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

44 Πρβλ.  κάι  τά  ειδικοά τερά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  4.1.ζ.  τής  πάρουά σάς,  ως  προς  τις  εγγυήά σεις
συμμετοχήά ς.

45  Η  προθεσμιάά  πάράλάβήά ς  των  προσφορωά ν  κάθοριάζετάι  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

46 Οριάζετάι ο χροά νος άποά  τήν Ανάθεάτουσά Αρχήά  κάτ΄ εκτιάμήσή των ιδιάιτεροτήά των τής διάδικάσιάάς.
Γιά τον κάθορισμοά  του χροά νου ισχυά ος τής προσφοράά ς, πρβ. Άρθρο 97 πάρ. 3 του ν. 4412/2016.

47  Πρβ. υποσήμειάωσή γιά προκήά ρυξή συά μβάσής στο άά ρθρο 2.1 τής πάρουά σάς.
48 Συά μφωνά με τις περ. (31) κάι (35) πάρ. 1 κάι τήν πάρ. 3 άά ρθρου 377 κάθωά ς κάι τις πάρ. 11 κάι 12

άά ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξάκολουθειά  ή υποχρεάωσή δήμοσιάευσής προκήά ρυξής συά μφωνά με τις
πάρ. 7 κάι 8 άά ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεάχρι τήν  31/12/2017 σε δυά ο ήμερήά σιες εφήμεριάδες κάι
στον περιφερειάκοά  κάι τοπικοά  τυά πο μεάχρι 31/12/2020 (πρβλ κάι τήν ενοά τήτά Δ τής εγκυκλιάου με
άριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

49 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμάιάνετάι οά τι οι άνάθεάτουσες άρχεάς δεν μπορουά ν νά κάλουά ν
συγκεκριμεάνες τάά ξεις/ πτυχιάά του ΜΕΕΠ. 

50  Κάτ’  άντιστοιχιάά  με  τά  ουσιωά δή  χάράκτήριστικάά  του  εάργου  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  11  τής
πάρουά σάς (άνάφεάρετάι ή κάτήγοριάά ήά  οι κάτήγοριάες στις οποιάες εμπιάπτει το εάργο συά μφωνά με το
άά ρθρο 100 του ν. 3669/2008 κάι τους ειδικοά τερους οά ρους του άά ρθρου 76 ν. 4412/2016).

51  Πρβλ περ. ε πάρ. 1 άά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
52 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 1 εδ. ά του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισήμάιάνετάι οά τι οι άνάθεάτουσες άρχεάς πρεάπει νά προσάρμοά ζουν το σχετικοά  πεδιάο
του  Μεάρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  κάι  ειδικοά τερά,  άντιά  τής  άνάφοράά ς  σε  “τελεσιάδική  κάτάδικάστικήά
άποά φάσή”,  δεδομεάνής  τής  ως  άά νω  νομοθετικήά ς  μετάβολήά ς,  νά  θεάτουν  τή  φράά σή  “άμετάά κλήτή
κάτάδικάστικήά  άποά φάσή”, ή δε σχετικήά  δήά λωσή του οικονομικουά  φορεάά στο ΤΕΥΔ άφοράά  μοά νο σε
άμετάά κλήτες κάτάδικάστικεάς άποφάά σεις.

53 Πρβλ.  άά ρθρο 73 πάρ.  1  τελευτάιάά  δυά ο εδάά φιά του ν.  4412/2016,  οά πως τροποποιήά θήκάν με  το
άά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
54 Πρβ. άά ρθρο 73 πάρ. 2 περιάπτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποιάά προστεάθήκε με το άά ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

55 Επισήμάιάνετάι  οά τι   ή  εν  λοάγω  προά βλεψή  γιά  πάρεάκκλισή  άποά  τον  υποχρεωτικοά  άποκλεισμοά
άποτελειά  δυνάτοά τήτά τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  πάρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιάπτωσή που δεν επιθυμειά νά προβλεάψει τή σχετικήά  δυνάτοά τήτά, ή άνάθεάτουσά άρχήά  διάγράά φει
τήν πάράά γράφο  άυτήά .

56  Οι λοάγοι τής πάράγράά φου 22.Α.4.  άποτελουά ν δυνήτικουά ς  λοάγους άποκλεισμουά  συά μφωνά με το
άά ρθρο 73 πάρ.  4  ν.  4412/2016.  Κάτάά  συνεάπειά,  ή  άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι  νά επιλεάξει  εάνάν,
περισσοά τερους, οά λους ήά  ενδεχομεάνως κάι κάνεάνάν άποά  τους λοάγους άποκλεισμουά  συνεκτιμωά ντάς
τά  ιδιάιάτερά  χάράκτήριστικάά  τής  υποά  άνάά θεσή  συά μβάσής  (εκτιμωά μενή  άξιάά  άυτήά ς,  ειδικεάς
περιστάά σεις κλπ), με σχετικήά  προά βλεψή στο πάροά ν σήμειάο τής διάκήά ρυξής. 

57  Σήμειωά νετάι  οά τι  ο  άνωτεάρω  εθνικοά ς  λοάγος  άποκλεισμουά  τιάθετάι  στή  διάκήά ρυξή  μοά νο  γιά
συμβάά σεις εάργων προυϋ πολογισμουά  εκτιμωά μενής άξιάάς άνωά τερής του 1.000.000,00 ευρωά   κάι στήν
περιάπτωσή άυτήά  συμπλήρωά νετάι στο Μεάρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

58  Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποιάά προστεάθήκε με το άά ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

59  Υπενθυμιάζετάι οά τι  άνάφοράά  στήν πάράά γράφο 22.Α.4 θά γιάνει μοά νο στήν περιάπτωσή που ή 
Ανάθεάτουσά Αρχήά  επιλεάξει κάά ποιον άποά  τους δυνήτικουά ς λοάγους άποκλεισμουά .

60  Επισήμάιάνετάι οά τι οά λά τά κριτήά ριά ποιοτικήά ς επιλογήά ς, πλήν τής κάτάλλήλοά τήτάς γιά τήν άά σκήσή
επάγγελμάτικήά ς δράστήριοά τήτάς (άρ. 75 πάρ. 2 σε συνδυάσμοά  με το άρ. 76 του ν. 4412/2016),



ειάνάι προάιρετικάά  γιά τήν άνάθεάτουσά άρχήά  κάι πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογά με το
άντικειάμενο τής συά μβάσής (άά ρθρο 75 πάρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάά θε περιάπτωσή, πρεάπει νά
διάμορφωά νοντάι  κάτάά  τροά πο,  ωά στε  νά  μήν  περιοριάζετάι  δυσάνάά λογά  ή  συμμετοχήά  των
ενδιάφεροά μενων οικονομικωά ν φορεάων στους διάγωνισμουά ς. Κάτάά  το στάά διο του προσδιορισμουά
των  κριτήριάων  κάτάλλήλοά τήτάς  των  υποψήφιάων,  ειάνάι  άνάγκάιάο  νά  τήρουά ντάι  άποά  τις
άνάθεάτουσες  άρχεάς,  οι  θεμελιωά δεις  ενωσιάκεάς  άρχεάς,  ιδιάως  ή  άρχήά  τής  ιάσής  μετάχειάρισής  των
συμμετεχοά ντων, τής άποφυγήά ς των διάκριάσεων, τής διάφάά νειάς κάι τής άνάά πτυξής του ελευά θερου
άντάγωνισμουά .  Τά κριτήά ριά  επιλογήά ς  του  άά ρθρου 22.Β –  22.Ε εξετάά ζοντάι  κάτάά  τή  διάδικάσιάά
ελεάγχου τής κάτάλλήλοά τήτάς του προσφεάροντος νά εκτελεάσει τή συά μβάσή (κριτήά ριά “on/off”). 

61  Επισήμάιάνετάι οά τι οι άνάθεάτουσες άρχεάς δεν μπορουά ν νά κάλουά ν συγκεκριμεάνες τάά ξεις/ πτυχιάά
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άά ρθρά 76 πάρ. 1, 3 κάι 4, οά πως ισχυά ουν δυνάά μει του άά ρθρου 119 πάρ. 5 περ. ά'
εάως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυάσμοά  με το άά ρθρο 75 πάρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. κάι
άά ρθρο 80 πάρ. 1 του ν. 3669/2008, οά πως άντικάτάστάά θήκε με το άά ρθρο 119 πάρ. 5 περ. ή' του ν.
4472/2017).

62  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτήά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειάς διάθεάτουν τήν άνάγκάιάά οικονομικήά  κάι χρήμάτοδοτικήά  ικάνοά τήτά γιά τήν εκτεάλεσή τής
συά μβάσής. Όλες οι άπάιτήά σεις πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής
συά μβάσής (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75 πάρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
άπάιτήά σεις κάθοριάζοντάι περιγράφικάά  στο πάροά ν σήμειάο, χωριάς πάράπομπήά  σε τάά ξεις/πτυχιάά του
ΜΕΕΠ. Σε κάά θε περιάπτωσή κάι μεάχρι τήν κάτάά ργήσή των άά ρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008 κάι
τήν εάνάρξή ισχυά ος του π.δ. του άά ρθρου 118 πάρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμάιάνετάι οά τι, εφοά σον ή
άνάθεάτουσά άρχήά  επιλεάξει τήν πάράπομπήά  σε τάά ξεις/πτυχιάά του ΜΕΕΠ ως προς τον κάθορισμοά
των  άπάιτήά σεων  γιά  τις  εγγεγράμμεάνες  στο  ΜΕΕΠ  εργολήπτικεάς  επιχειρήά σεις,  πρεάπει  νά
περιγράά ψει  άνάλυτικάά  τις  άντιάστοιχες  άπάιτήά σεις  κάι  γιά  τις  άλλοδάπεάς  εργολήπτικεάς
επιχειρήά σεις.

63  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτήά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειάς  διάθεάτουν  τήν  άνάγκάιάά  τεχνικήά  κάι  επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά  γιά  τήν  εκτεάλεσή  τής
συά μβάσής. Όλες οι άπάιτήά σεις πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής
συά μβάσής (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75 πάρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
άπάιτήά σεις  κάτάρχάά ς  κάθοριάζοντάι  περιγράφικάά  στο  πάροά ν  σήμειάο,  χωριάς  πάράπομπήά  σε
τάά ξεις/πτυχιάά  του  ΜΕΕΠ  ήά  βάθμιάδες/κάτήγοριάες  του  ΜΕΚ.  Σε  κάά θε  περιάπτωσή  κάι  μεάχρι  τήν
κάτάά ργήσή των άά ρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008 κάι τήν εάνάρξή ισχυά ος του π.δ. του άά ρθρου
118  πάρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισήμάιάνετάι  οά τι,   εφοά σον  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  επιλεάξει  τήν
πάράπομπήά  σε τάά ξεις/πτυχιάά του ΜΕΕΠ ήά  βάθμιάδες/κάτήγοριάες του ΜΕΚ ως προς τον κάθορισμοά
των άπάιτήά σεων γιά τις  εγγεγράμμεάνες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικεάς  επιχειρήά σεις  (πχ.  στελεάχωσή),
πρεάπει νά περιγράά ψει άνάλυτικάά  τις άντιάστοιχες άπάιτήά σεις κάι γιά τις άλλοδάπεάς εργολήπτικεάς
επιχειρήά σεις. 

64 Προάιρετικήά  επιλογήά :  Η πάρ. 22.Ε τιάθετάι κάτάά  διάκριτικήά  ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς κάι
συμπλήρωά νετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμάιάνετάι οά τι οά λες οι άπάιτήά σεις
πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής συά μβάσής (άά ρθρο 75 πάρ. 1 ν.
4412/2016).

65  Το εδάά φιο άυτοά  προστιάθετάι κάτάά  τήν κριάσή τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς συά μφωνά με το άά ρθρο 78
πάρ. 1 του ν. 4412/2016, άά λλως διάγράά φετάι.

66  Προάιρετικήά  επιλογήά . Συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  78  πάρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στήν  περιάπτωσή
συμβάά σεων εάργων οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά άπάιτουά ν τήν εκτεάλεσή ορισμεάνων κριάσιμων
κάθήκοά ντων άπευθειάάς  άποά  τον  ιάδιο  τον προσφεάροντά (  προάιρετικήά  σήμειάωσή  του  άνωτεάρω
εδάφιάου).

67 Ως προς τον τροά πο υποβολήά ς  των άποδεικτικωά ν μεάσων του πάροά ντος άά ρθρου,  τά οποιάά εάχουν
συντάχθειά/ πάράχθειά  άποά  τους ιάδιους τους οικονομικουά ς φορειάς πρβλ. άά ρθρο 8 πάρ. 3 τής με. άρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

68  Επισήμάιάνετάι οά τι ή άνωτεάρω δυνάτοά τήτά ενάποά κειτάι στή διάκριτικήά  ευχεάρειά του οικονομικουά
φορεάά. Εξάκολουθειά  νά υφιάστάτάι ή δυνάτοά τήτά νά υπογράά φετάι το ΤΕΥΔ άποά  το συά νολο των
φυσικωά ν προσωά πων που άνάφεάροντάι στά τελευτάιάά δυά ο εδάά φιά του άά ρθρου 73 πάρ. 1 του  ν.
4412/2016, οά πως τροποποιήά θήκάν με το άά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

69  Πρβλ. άά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιάο προστεάθήκε με το άά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
70  Η  υποχρεωτικήά  άντικάτάά στάσή  του  τριάτου,  ως  προς  τήν  πάρ.  4,  ενάποά κειτάι  στή  διάκριτικήά



ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, εφοά σον δε δεν τήν επιθυμειά, άπάλειάφετάι ή άνάφοράά  στήν πάρ. 4
στο πάροά ν σήμειάο. Πρβλ. άά ρθρο. 78 πάρ. 1 του  ν, 4412/2016.

71  Εφιστάά τάι  ή  προσοχήά  των  άνάθετουσωά ν  άρχωά ν  στο  οά τι  πρεάπει  νά  ζήτειάτάι  ή  προσκοά μισή
δικάιολογήτικωά ν προς άποά δειξή  μοά νο των λοάγων άποκλεισμουά  κάι των κριτήριάων επιλογήά ς που
εάχουν τεθειά στήν πάρουά σά διάκήά ρυξή. Επισήμάιάνετάι, περάιτεάρω, οά τι, ή άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι,
κάτάά  το άρ. 79 πάρ. 5 του ν. 4412/2016,  νά ζήτειά  άποά  προσφεάροντες, σε οποιοδήά ποτε χρονικοά
σήμειάο κάτάά  τή διάά ρκειά τής διάδικάσιάάς, νά υποβάά λλουν οά λά ήά  ορισμεάνά δικάιολογήτικάά ,  οά τάν
άυτοά  άπάιτειάτάι γιά τήν ορθήά  διεξάγωγήά  τής διάδικάσιάάς.

72  Συά μφωνά με το άά ρθρο 73 πάρ. 2 τελευτάιάο εδάά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοά ς φορεάάς
ειάνάι Έλλήνάς πολιάτής ήά  εάχει τήν εγκάτάά στάσήά  του στήν Ελλάά δά, οι υποχρεωά σεις του που άφορουά ν
τις  εισφορεάς  κοινωνικήά ς  άσφάά λισής  κάλυά πτουν  τοά σο  τήν  κυά ριά  οά σο  κάι  τήν  επικουρικήά
άσφάά λισή." 

73  Λάμβάνομεάνου υποά ψή του συά ντομου, σε πολλεάς περιπτωά σεις, χροά νου ισχυά ος των πιστοποιήτικωά ν
φορολογικήά ς  ενήμεροά τήτάς,  οι  οικονομικοιά  φορειάς  μεριμνουά ν  νά  άποκτουά ν  εγκάιάρως
πιστοποιήτικάά  που  νά  κάλυά πτουν  κάι  τον  χροά νο  υποβολήά ς  τής  προσφοράά ς,  συά μφωνά  με  τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στά άά ρθρά 103 κάι 104 του ν. 4412/2016, προκειμεάνου νά τά υποβάά λουν,
εφοά σον  άνάδειχθουά ν  προσωρινοιά  άνάά δοχοι.  Τά  εν  λοάγω  πιστοποιήτικάά  υποβάά λλοντάι  στήν
άνάθεάτουσά άρχήά  μάζιά  με  τά  υποά λοιπά άποδεικτικάά  μεάσά  του  άά ρθρου 23 άποά  τον  προσωρινοά
άνάά δοχο σε σφράγισμεάνο φάά κελο.

74  Πρβλ. ομοιάως  ως άά νω υποσήμειάωσή γιά τά πιστοποιήτικάά  φορολογικήά ς ενήμεροά τήτάς
75  Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τήν επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
76  Με  εκτυά πωσή  τής  κάρτεάλάς  “Στοιχειάά  Μήτρωά ου/  Επιχειάρήσής”,  οά πως  άυτάά  εμφάνιάζοντάι  στο

taxisnet.
77  Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τις επιλεάξει, οά λες ήά  κάά ποιά/ες εξ άυτωά ν, ως λοάγους άποκλεισμουά .
78  Επισήμάιάνετάι οά τι ή άνάθεάτουσά άρχήά ,  εφοά σον μπορεάσει νά άποδειάξει,  με κάτάά λλήλά μεάσά, οά τι

συντρεάχει κάά ποιά άποά  τις περιπτωά σεις άυτεάς, άποκλειάει οποιονδήά ποτε οικονομικοά  φορεάά άποά  τή
συμμετοχήά  στή διάδικάσιάά συά νάψής τής δήμοά σιάς συά μβάσής. 

79 Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τήν επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
80 Η υποχρεάωσή προσκοά μισής δικάιολογήτικωά ν ονομάστικοποιάήσής μετοχωά ν, εφοά σον προά κειτάι γιά

συμβάά σεις εκτιμωά μενής άξιάάς άά νω του 1.000.000,00 ευρωά , άφοράά  μοά νο στις  άνωά νυμες ετάιρειάες
που λάμβάά νουν μεάρος στο διάγωνισμοά ,  ειάτε  προά κειτάι γιά μεμονωμεάνους υποψήά φιους,  ειάτε  γιά
μεάλή  ενωά σεων  Εξάιρουά ντάι  τής  υποχρεάωσής  άυτήά ς  οι  ετάιρειάες  που  ειάνάι  εισήγμεάνες  στο
Χρήμάτιστήά ριο τής χωά ράς εγκάτάά στάσήά ς τους κάι υποβάά λλουν περιά τουά του υπευά θυνή δήά λωσή του
νομιάμου εκπροσωά που τους.

81  Εφοά σον συντρεάχει περιάπτωσή λοάγω του προυϋ πολογισμουά  τής συά μβάσής, πρεάπει νά προβλεάπετάι
κάι ή δυνάτοά τήτά συμμετοχήά ς επιχειρήά σεων  εγγεγράμμεάνων στά Νομάρχιάκάά  Μήτρωά ά (βλεάπετε
άά ρθρά 105 κάι 106 του ν. 3669/2008). Στήν περιάπτωσή άυτήά  νά τιάθετάι ή άντιάστοιχή προά βλεψή.

82   Πρβλ. άά ρθρά 76 πάρ. 1, 3 κάι 4, οά πως ισχυά ουν δυνάά μει του άά ρθρου 119 πάρ. 5 περ. ά' εάως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυάσμοά  με το άά ρθρο 75 πάρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

83   Πρβλ. ομοιάως προήγουά μενή υποσήμειάωσή
84 Εφοά σον εάχει άνάφερθειά σχετικήά  άπάιάτήσή στο άά ρθρο 22.Ε συμπλήρωά νετάι άνάλοάγως συά μφωνά με

το άά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
85  Συά μφωνά  με  τή  διάά τάξή  του  άά ρθρου  20  πάρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Γιά  τή  συμμετοχήά  σε

διάγωνισμουά ς  δήμοσιάων  εάργων χορήγειάτάι  σε  κάά θε  εργολήπτικήά  επιχειάρήσή  εγγεγράμμεάνή στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμεροά τήτά πτυχιάου», ή οποιάά, σε συνδυάσμοά  με τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς που εκδιάδετάι
άποά  τήν  υπήρεσιάά  τήά ρήσής  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστάά  «επιάσήμο  κάτάά λογο άνάγνωρισμεάνων
εργολήπτωά ν»  [...] κάι  άπάλλάά σσει  τις  εργολήπτικεάς  επιχειρήά σεις  άποά  τήν  υποχρεάωσή  νά
κάτάθεάτουν τά επιμεάρους δικάιολογήτικάά  στους  διάγωνισμουά ς.”  Επισήμάιάνετάι οά τι, συά μφωνά με
το άά ρθρο 22 ( Τροποποιήά σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “ά. Το πρωά το
εδάά φιο τής περιάπτωσής 31 τής πάράγράά φου 1 του άά ρθρου 377 άντικάθιάστάτάι ως εξήά ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των άά ρθρων 80 εάως 110, τά οποιάά πάράμεάνουν σε ισχυά  μεάχρι τήν
εάκδοσή του προεδρικουά  διάτάά γμάτος του άά ρθρου 83, των πάράγράά φων 4 κάι 5 του άά ρθρου 20 κάι
τής πάράγράά φου 1 ά του άά ρθρου 176».

86 Στήν  περιάπτωσή  οά μως που  ή  Ενήμεροά τήτά  Πτυχιάου  δεν  κάλυά πτει  τις  εισφορεάς  επικουρικήά ς
άσφάά λισής, τά σχετικάά  δικάιολογήτικάά  υποβάά λλοντάι ξεχωριστάά .



87 Μοά νο στήν περιάπτωσή που εάχει επιλεγειά άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά  ως λοάγος άποκλεισμουά .
88 Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά προβλεάπουν στά εάγγράφά τής συά μβάσής οά τι, κάτοά πιν άιτήά μάτος

του υπεργολάά βου κάι εφοά σον ή φυά σή τής συά μβάσής το επιτρεάπει, ή άνάθεάτουσά άρχήά  κάτάβάά λλει
άπευθειάάς στον υπεργολάά βο τήν άμοιβήά  του γιά τήν εκτεάλεσή προμήά θειάς,  υπήρεσιάάς ήά  εάργου,
δυνάά μει  συά μβάσής  υπεργολάβιάάς  με  τον  άνάά δοχο.  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά ,  στά  εάγγράφά  τής
συά μβάσής κάθοριάζοντάι τά ειδικοά τερά μεάτρά ήά  οι μήχάνισμοιά που επιτρεάπουν στον κυά ριο άνάά δοχο
νά εγειάρει άντιρρήά σεις ως προς άδικάιολοάγήτες πλήρωμεάς, κάθωά ς κάι οι ρυθμιάσεις που άφορουά ν
άυτοά ν τον τροά πο πλήρωμήά ς.  Στήν περιάπτωσή άυτήά  δεν άιάρετάι ή ευθυά νή του κυά ριου άνάδοάχου.
Συμπλήρωά νετάι άνάλοάγως. 

89 Εφοά σον  στή  Διάκήά ρυξή  τιάθεντάι  επιπλεάον  οά ροι  τεχνικήά ς  ικάνοά τήτάς,  άνάφεάρετάι  ή  σχετικήά
άποά φάσή του Υπουργουά  Υποδομωά ν κάι Μετάφορωά ν, οά πως άπάιτειάτάι άποά  το άά ρθρο 76 πάρ. 2 του
ν. 4412/2016 ήά  ή άντιάστοιχή άποά φάσή του άά ρθρου 53 πάρ. 7 β του ν. 4412/2016  γιά επιπλεάον
οά ρους τεχνικήά ς κάι οικονομικήά ς ικάνοά τήτάς.
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