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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  96.774,19 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός : Κυδωνίας 29 

Ταχ.Κωδ. : 73135

Τηλ. : 28213-41733……………………….

Telefax : 2821341716…………………….

E-mail : dimos@chania.gr

Πληροφορίες: : Ζωή Εύδου

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Χανίων

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Χανίων 

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο – Οικονομική Επιτροπή

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και  τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν,

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της  διαδικασίας  σύναψης ή

εκτέλεσης  του  έργου,  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα,   στους  προσφέροντες5 ή  στον  ανάδοχο  τα

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο

των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,

β) η παρούσα διακήρυξη,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 

δ) το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  όπως  παράγεται  από  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

υποσυστήματος,

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,

ι) το υπόδειγμα ….7

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

ιβ) η τεχνική μελέτη,

ιγ)  τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα

αρχή  επί όλων των ανωτέρω

ιδ) ............................8

2.2 Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της

σύμβασης στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.chania.gr     .  9  10
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/11/201811  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους

προσφέροντες  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές  πληροφορίες

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22/11/201812

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται

στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν την  ανάθεση  των

Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών

υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υποχρεωτικά  υπογράφεται

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό

τους,  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  επί  ποινή  απόρριψης  της  προσφοράς,

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής

αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

3.3  Από τον προσφέροντα σημαίνονται,  με  χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος,  κατά την

σύνταξη  της  προσφοράς,  τα  στοιχεία  εκείνα  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή

ψηφιακά  υπογεγραμμένου  αρχείου  pdf,  αναφέροντας  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή

διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας,  ως

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά

με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.  

3.4  Στην  περίπτωση  της  υποβολής   στοιχείων  με  χρήση  μορφότυπου  φακέλου  συμπιεσμένων

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως

χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο

μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος,

όπως περιγράφεται κατωτέρω:

α)  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβάνονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από
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τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη

ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της

υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β)  Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και

δικαιολογητικών  προσκομίζεται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 13.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις

του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική

ηλεκτρονική  φόρμα  του  υποσυστήματος  και  επισυνάπτοντας,  στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένα

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους

σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση

ελέγχου  ομαλότητας  των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης  ανά  ομάδα  εργασιών,  στην  περίπτωση

εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις»

των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  της  Οικονομικής  Προσφοράς  τους  σε  μορφή  αρχείου  Portable

Document  Format  (PDF)).  Τα  αρχεία  αυτά  υπογράφονται  από  τους  προσφέροντες  με  εγκεκριμένη

προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων

πιστοποιητικών  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  8  της  υπ'  αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.  και

επισυνάπτονται  στους  αντίστοιχους  (υπο)φακέλους  της  προσφοράς.  Κατά  τη  συστημική υποβολή της

προσφοράς  το  υποσύστημα  πραγματοποιεί  αυτοματοποιημένους  ελέγχους  επιβεβαίωσης  της

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής

και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται

στο  υποσύστημα.  Διαφορετικά,  η  προσφορά  δεν  υποβάλλεται  και  το  υποσύστημα  ενημερώνει  τους

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου

οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους

στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  υποσυστήματος,  οι  προσφέροντες  επισυνάπτουν  ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.14

ζ)   Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.6  Απόσυρση προσφοράς

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή

ηλεκτρονικού αρχείου  Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την

παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του

υποσυστήματος.  Πιστοποιημένος  χρήστης  της  αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  σχετική  απόφαση  της

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη

της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της

προσφοράς.  Κατόπιν,  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  υποβάλει  εκ  νέου  προσφορά  μέσω  του

υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.
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Άρθρο 4: Διαδικασία   ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/

Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας,

και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό

κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 

γ)  Στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένα   Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού»,  αναρτάται  από  την  Επιτροπή

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει

της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Για  την  εφαρμογή  του  ελέγχου  ομαλότητας,  χρησιμοποιείται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  μέση

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά

μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του

άρθρου 24.2 της  παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας,  αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η

ολοκλήρωση  του  ελέγχου  αυτού  δεν  είναι  δυνατή  την  ίδια  μέρα,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες

ημέρες.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους

εκδότες  που αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου να διαπιστώσει  την

εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον

διαγωνισμό,  υποβάλλεται  μηνυτήρια  αναφορά  στον  αρμόδιο  εισαγγελέα  και  κινείται  διαδικασία

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά

του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ολοκληρώνει  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  με  το  αποτέλεσμα  της

διαδικασίας,  με  το  οποίο  εισηγείται  την  ανάθεση  της  σύμβασης  στον  μειοδότη  (ή  τη  ματαίωση  της

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω

της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 15

θ) Στη συνέχεια,  η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά της

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.

ι)  Επισημαίνεται  ότι,  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή  (ισότιμες),  η
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αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των

οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές,  σε  ημέρα  και  ώρα  που  θα  τους

γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για

υπογραφή σύμβασης

α)  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί,  στο  πλαίσιο  της  σχετικής

ηλεκτρονικής  διαδικασίας  σύναψης σύμβασης  και  μέσω της  λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας»,  τον

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας  είκοσι ημερών (20 16 τα προβλεπόμενα στις κείμενες

διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης17.

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά,

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

 γ)  Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)

ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από

τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2

του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1

παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:

I)  τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή

ανακριβή ή

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 18

απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  τηρουμένης  της  ανωτέρω

διαδικασίας.

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος

μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  ειδοποίησης/πρόσκλησης  για  την  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση,  ή  αν  κανένας  από  τους

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία

σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
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 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την

Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία,  στη  συνέχεια,   το  κοινοποιεί,  μέσω  της  «λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προβαίνει,  μετά  την  έγκριση  του  ανωτέρω  πρακτικού,  στην  κοινοποίηση  της

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,

και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού».

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  αναστολών επί

αυτών 19, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται20,  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά

του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της

λειτουργικότητας της  “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος,  προκειμένου να  διαπιστωθεί  ότι δεν έχουν

εκλείψει  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής του άρθρου 21,   ότι  εξακολουθούν να πληρούνται  τα κριτήρια

επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

Μέσω  της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος  κοινοποιείται  η  απόφαση

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο21. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε

ορισμένο  τόπο  και  χρόνο  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,   θέτοντάς  του  η  αναθέτουσα  αρχή

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής

πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την

απαιτούμενη  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης.  Η  εν  λόγω  κοινοποίηση  επιφέρει  τα  έννομα

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του

ν.4412/2016.       

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την

υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης  ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την

περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής

κατά παράβαση της  νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να

ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το

αίτημά του22. 

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
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γ)  δέκα (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης23.

Η  προδικαστική  προσφυγή,  με  βάση  και  τα  όσα  προβλέπονται  στο  π.δ.  39/2017,  κατατίθεται

ηλεκτρονικά βάσει  του τυποποιημένου εντύπου και  μέσω της  λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'

αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο

επιστρέφεται  στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής  ή μερικής  αποδοχής της προσφυγής του ή σε

περίπτωση  που  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 

α.  Κοινοποιεί  την  προδικαστική  προσφυγή  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

β.  Ειδοποιεί,  παρέχει  πρόσβαση  στο  σύνολο  των  στοιχείων  του  διαγωνισμού και  διαβιβάζει  στην

Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  τα  προβλεπόμενα στην  περ.  β’  της  παρ.  1  του

άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει  την προσφυγή με

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα

εξέτασης της προσφυγής24.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της

ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου25.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων

ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση

πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί  ή συντελεστεί  αντιστοίχως

έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
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έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30)

ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο

παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135

του ν. 4412/2016.

Τα   έγγραφα  της  σύμβασης   με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  το  έργο  είναι  τα  αναφερόμενα

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται

ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό.

2. Η παρούσα Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους, 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και

σε  άλλες  γλώσσες,  συνολικά  ή  μερικά.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των τμημάτων των

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα. 

6.3. Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της

5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από

πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο26. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά

ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν.

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του

ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο

μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην

ελληνική

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
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υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

- 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»,27

-  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 )28

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής

τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους

εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

-  της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’  1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

7.3 Της  ΚΥΑ .  36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10)   «Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα για  την

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις29, καθώς και λοιπές

διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
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φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος

που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  του  έργου  της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  και  αν  δεν

αναφέρονται ρητά. 

7.5 Προσθήκες  και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων  της  διακήρυξης  (πέραν  των  όσων  ήδη

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να

περιλαμβάνονται,  μόνο  εφόσον  είναι  απόλυτα  συμβατές  με  την  ισχύουσα  κάθε  φορά

νομοθεσία.

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους  30

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις31 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06

% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα

με το  άρθρο 350 παρ.  3  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  της  κράτησης  6%0,  σύμφωνα με  τις

διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/

ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  

8.2. Τα  γενικά  έξοδα,  όφελος  κ.λ.π.  του  Αναδόχου  και  οι  επιβαρύνσεις  από  φόρους,  δασμούς

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3. Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του  ν.  4412/2016  και  το  αντίστοιχο

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 

Η  αναθέτουσα  αρχή32 μπορεί,  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  να  καλέσει  τους

οικονομικούς  φορείς,  μέσω  της   λειτουργικότητας  της  ‘’Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος  να

συμπληρώσουν  ή  να  διευκρινίσουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής

πρόσκλησης,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  των άρθρων  102 και  103   του  ν.

4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς

να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή33, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση  με αρ.πρωτ. 50081/25-10-2018 για την ανάληψη

υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης για  το  οικονομικό  έτος  2018  και  με  αρ.   A-1332/2018

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώνεται και ο αριθμός της

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του

ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

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

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε35  96.774,19 Ευρώ και αναλύεται

σε:

Δαπάνη Εργασιών: 70.677,37 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 12.721,93 €

Απρόβλεπτα36 

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου

Γ.Ε.+Ο.Ε.),  που  αναλώνονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  του

άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

12.509,90 €

Απολογιστικά: 600,99 €

Αναθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) 264,00 €

Σύνολο: 96.774,19€37

Ρήτρα  πρόσθετης  καταβολής  (πριμ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  149  του  ν.  4412/2016:  δεν

προβλέπεται.

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Η οδός Καραολή και Δημητρίου στην παλιά πόλη Χανίων

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το προτεινόμενου έργο αφορά στην ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Καραολή και

Δημητρίου στην παλιά πόλη Χανίων. Η μελέτη του έργου προβλέπει (συνοπτικά) τις παρακάτω

εργασίες :

Καθαίρεση των κρασπεδορείθρων της οδού

Πλακόστρωση  του  οδοστρώματος,  με  φυσικά  υλικά,  σε  ενιαία  στάθμη  με  αυτήν  των

πεζοδρομίων

Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών διαχωριστικών εμποδίων (κολωνάκια)

Μικροεπεμβάσεις – τροποποιήσεις στο δίκτυο απορροής ομβρίων.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132
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και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

� Δεν  τροποποιείται  το  «βασικό  σχέδιο»  της  προκήρυξης,  ούτε  οι  προδιαγραφές  του  έργου,  όπως

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

� Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

� Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

� Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε,

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται

υπόψη  μόνο  οι  μεταφορές  δαπάνης  από  μία  ομάδα  εργασιών  σε  άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού

Συμβουλίου,  ύστερα  από  εισήγηση  του  φορέα  υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε  Ομάδες

εργασιών, οι οποίες συντίθενται  από εργασίες που υπάγονται  σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού

αντικειμένου  των  έργων,  έχουν  παρόμοιο  τρόπο  κατασκευής  και  επιδέχονται  το  ίδιο  ποσοστό

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία

μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών

ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής

της σύμβασης38. 

Επί πλέον προβλέπονται : 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου να πραγματοποιηθούν εκτός τουριστικής περιόδου (Οκτώβριος-

Απρίλιος) και η ολοκλήρωση των εργασιών να έχει επιτευχθεί πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου,

λόγω  της  μεγάλης  επισκεψιμότητας  και  της  περιοχής  μελέτης.  Οι  παραπάνω  προβλέψεις  θα

συμπεριληφθούν κατά την υπογραφή της Σύμβασης και την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες   του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με

τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  95  παρ.  2.(α)  του  ν.  4412/2016  και  στο  άρθρο  126  του  ν.

4412/2016. 

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 39

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.40
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13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες

οικονομικούς φορείς,  κατά τους όρους της  παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν.  4412/2016,

εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  χιλίων  εννιακοσίων

τριάντα πέντε (1.935,00) ευρώ. 41

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και

τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που

συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  4

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (Δήμος Χανίων) προς τον οποίο

απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση

κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος

χαρτοσήμου, 

η)  τα  στοιχεία  της  διακήρυξης  (αριθμός,  έτος,  τίτλος  έργου  )  και  την   καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι)  την  ανάληψη υποχρέωσης  από τον εκδότη της  εγγύησης  να  καταβάλει  το  ποσό  της

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός  πέντε (5)  ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30)  ημέρες  μετά τη

λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  19  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι

25/6/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη

της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4 Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  μετά  από  γνώμη  του

Τεχνικού  Συμβουλίου  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη  διάρκεια

ισχύος  αυτής  και  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  4.2  της  παρούσας.

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού

της εγγυήσεως.
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15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης

καλής εκτέλεσης.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)43

16.1 Δεν44  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο .45

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της

αξίας  της  σύμβασης,  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης

χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου

έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του

Προϊσταμένου  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  ιδίως  μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  του

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού

της εγγυήσεως.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

.Δεν προβλέπεται η εγγύηση καλής λειτουργίας.46

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά  ή χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

14 του ν.  4364/ 2016 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το

δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με

γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
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χρηματικού ποσού. 47 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,   ανεξαρτήτως του ύψους των.  

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους48. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών49 ορίζεται  η  26/11/2018

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30/11/2018 ημέρα

Παρασκευή, και ώρα 10.0050

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η

απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της

αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί

διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέα αυτή ημερομηνία  δεν

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και

νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών51, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

των προσφορών.

Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τους

προσφέροντες  να  παρατείνουν  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  τους  και  της  εγγύησης

συμμετοχής.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκήρυξη  σύμβασης  52 και  η  παρούσα  Διακήρυξη  δημοσιεύθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ

18PROC003922269 2018_10_31).

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr), σύμφωνα με

το άρθρο 2 της παρούσας.

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο53,  σύμφωνα με το άρθρο

66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας

στην  οποία  αναδείχθηκε  ανάδοχος,  βαρύνουν  τον  ίδιο  και  εισπράττονται  με  τον  πρώτο  λογαριασμό

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση

του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 54 που δραστηριοποιούνται

στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 55και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.56,

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια

που  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού  φορολογικού  μητρώου  για  την  ένωση  (πχ

κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμένοι  προσφέροντες  πρέπει  να  ικανοποιούν  όλα  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής.  Στην

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη57 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192

της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
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οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας,  όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού

συστήματος για  τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.  1),  η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών  εταιρειών  (  Ο.Ε.  Ε.Ε.) και

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε  ),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους

διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η  υποχρέωση του  προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου58.

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που

αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν,  τόσο  την  κύρια,  όσο  και  την  επικουρική

ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  είτε  καταβάλλοντας  τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή

τους.

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
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της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)

διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ59.

22.A.3  α) ............

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων

ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά

με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε  τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την

εκπνοή  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς του  άρθρου  18  της  παρούσας,  δεν  εφαρμόζεται 60η

παράγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:61

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                   

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις  επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη

σε εθνικές  διατάξεις  νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  μην αποκλείει  έναν  οικονομικό φορέα,  ο

οποίος  βρίσκεται  σε μια  εκ  των καταστάσεων που αναφέρονται  στην παραπάνω περίπτωση,  υπό την

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής

του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)  εάν  μία  κατάσταση στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από  την  πρότερη συμμετοχή  των οικονομικών

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με

αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
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πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης

αποφάσεων της  αναθέτουσας αρχής,  να αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να του

αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει σε

αμφιβολία την ακεραιότητά του.

22.Α.5.  Για την παρούσα σύμβαση δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 62  

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια

της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω  πράξεων  ή

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των  προηγούμενων

παραγράφων. 

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.63

22.Α.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.464  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται

σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος

στο οποίο ισχύει η απόφαση.

22.Α.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.

4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του

ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία
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σύναψης δημόσιας σύμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 65

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον  αφορά την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  απαιτείται   οι

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ή στα  Νομαρχιακά  Μητρώα  στην

κατηγορία/-ιες  έργου του  άρθρου 21 της  παρούσας66.  Οι  προσφέροντες  που είναι  εγκατεστημένοι  σε

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος

ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια67 

 Όσον  αφορά στην  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  απαιτείται  οι  οικονομικοί  φορείς  να

διαθέτουν,  κατά  την  υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς,  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική

επάρκεια  ,  όπως  αυτή  ορίζεται  από  το  άρθρο  100,  παρ.  3β,  του  Ν.  3669/08  στην  κατηγορία

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ».

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα68 

Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν,

κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την τεχνική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο

100, παρ. 3Β, του Ν. 3669/08  στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ».

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης69

Δεν απαιτούνται για την παρούσα σύμβαση

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια

που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση

στ  του  Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α  ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων

μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι
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συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς

είναι από κοινού υπεύθυνοι70  για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  ένωση  μπορεί  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Η εκτέλεση των .εργασιών71 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται

από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής72

23.1 Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το  Τυποποιημένο  Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ.  4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη

υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  22  Α  της  παρούσας,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της

παρούσας.

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  τους

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του

οικονομικού φορέα,  η προκαταρκτική  απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται  στο άρθρο

22.Α.1  της  παρούσας,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτόν 73.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος

αυτού,  όπως προκύπτει  από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το  χρόνο

υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον

οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  τη  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης

σύμβασης74.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το

ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων

φορέων  υποβάλλει  μαζί  με  το  δικό  του  ΤΕΥΔ  και  το  ΤΕΥΔ   κάθε  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου

στηρίζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22

της παρούσας,  κρίνονται  κατά την  υποβολή της προσφοράς,  κατά την  υποβολή των δικαιολογητικών,

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της

παρούσας

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών  στηρίζεται στις ικανότητες άλλων

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,

εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 475  του άρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της

Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο  προσωρινός  ανάδοχος,  κατόπιν  σχετικής  ηλεκτρονικής  πρόσκλησης  από  την  αναθέτουσα  αρχή,

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας76:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του  άρθρου 22Α  ο προσωρινός ανάδοχος

υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική ή  διοικητική  αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του

άρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα,

όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολή  των  εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)77 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά

που υποβάλλονται είναι 
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- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον

οικονομικό φορέα και  για τις  κοινοπραξίες  στις οποίες  συμμετέχει  για τα δημόσια έργα που είναι  σε

εξέλιξη78.  Οι  αλλοδαποί  προσφέροντες  θα  υποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση79 περί  του  ότι  δεν  έχουν

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστική  ενημερότητα  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα80.  Η

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα

α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο

ΕΤΑΑ  –  ΤΣΜΕΔΕ.    Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  αποδεικτικό

ασφαλιστικής  ενημερότητας  (κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  για  το  προσωπικό  τους  με  σχέση

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν

αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας

των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες

(φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση

περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς

ασφαλιστικούς  οργανισμούς.  Αν  απασχολούν  τέτοιο  προσωπικό,  πρέπει  να  υποβάλλουν  σχετικό

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

(ββ)  για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2281: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή

διοικητική αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας.  Για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι

εγκαταστημένοι  ή  εκτελούν  έργα  στην  Ελλάδα  το  πιστοποιητικό  ότι  δεν  τελούν υπό  πτώχευση,  ,

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται

από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει  τεθεί  υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Η.,   σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε φορά ισχύουν.  Ειδικά  η μη

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην

Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων82. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις υπό  1 και  2 και 4 (β)  του άρθρου 22 Α.,  το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος  ο

οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι

δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2283, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού84. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2285, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που

είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  υποβάλλονται  πιστοποιητικά  χορηγούμενα  από  τα  αρμόδια

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση

του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό

παράπτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  86  

α. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την παρ. Α.5 του άρθρου 22

β. Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

του άρθρου 22.Β

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ87 στην κατηγορία

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, τάξη Α2 και άνω. 

(β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι   σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος

Α του ν. 4412/2016.

(γ)  Οι  προσφέροντες  που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ)  ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού

με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού

ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται

ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

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

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

� είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που

περιέχει 
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� είτε,  στην περίπτωση που οι απαιτήσεις  του άρθρου 22.Γ  δεν καλύπτονται   από τη βεβαίωση

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο

Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α

του ν. 4412/2016. 88

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των

λοιπών  απαιτήσεων  μπορούν  να  προσκομίζονται   ένα  ή  περισσότερα  από  τα  αποδεικτικά  μέσα που

προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο

22.Γ απαίτηση.

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

� με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ ή

� με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου,  συνοδευόμενης από

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο

κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το

συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα

πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις 

(β)  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν

πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή

το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά  ένα ή

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται  στο  Μέρος  Ι  του Παραρτήματος  ΧΙΙ  του ν.

4412/2016. 

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

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

� είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που

περιέχει 

� είτε,  στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται   από τη βεβαίωση

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α

του ν. 4412/2016 89 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών

απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους ή
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διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά

πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που  δεν  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή

διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω, υποβάλλουν ως

δικαιολογητικά  ένα ή περισσότερα από τα  αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται  στο Μέρος ΙΙ  του

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7.  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε90

Δεν απαιτούνται για την παρούσα σύμβαση

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού

Αναδόχου,  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  από  τα  οποία  προκύπτει  η  εξουσία  υπογραφής  του  νομίμου

εκπροσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι

σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού

(εφόσον υπάρχει)

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για

υπογραφή  και  υποβολή  προσφοράς  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες

πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού,  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή  φωτοαντίγραφο

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.

2.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του

καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται

με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένα,  από  την  οποία  και

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν

πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα

πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016,

μπορούν  να   υποβάλλουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την
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αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και  η κατάταξη στον εν λόγω

κατάλογο.

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το

πιστοποιητικό,  που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά τεκμήριο  καταλληλότητας

όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο  επίσημος  κατάλογος  ή  το

πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 91:

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο  εργοληπτικής  επιχείρησης.   Για  τα  λοιπά  μέλη  του  Δ.Σ  της  εταιρείας,  θα  πρέπει  να

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται

από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.92

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό

την  προϋπόθεση  όμως  ότι  καλύπτονται  πλήρως  (όλες  οι  προβλεπόμενες  περιπτώσεις)  από  την

Ενημερότητα Πτυχίου.

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22.

Α.4. (θ).93

-  το  πιστοποιητικό της  αρμόδιας αρχής  για  την  ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3.

(στ).

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.

Σε  περίπτωση  που  κάποιο  από  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  έχει  λήξει,  προσκομίζεται  το  σχετικό

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του

πτυχίου  του  προσφέροντα  είναι  ασφαλιστικώς  ενήμερα  στο  ΕΤΑΑ-  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  προσφέρων

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων  (δάνειας

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί  να στηριχθεί στις ικανότητες  άλλων φορέων,  η

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή   σχετικού

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να

περιέχει94 τα ακόλουθα:

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

31





24.3  Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  περιέχει το  ψηφιακά  υπογεγραμμένο

αρχείο  pdf,  το  οποίο  παράγεται  από  το  υποσύστημα,  αφού  συμπληρωθούν  καταλλήλως  οι  σχετικές

φόρμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα της  σύμβασης  που

προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους  υπεργολάβους  που

προτείνει.

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.3. .................................................................... 95

25.4 Η αναθέτουσα αρχή:

α)  επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για

τους  υπεργολάβους  και  ότι  διαθέτουν  τα  αντίστοιχα  προσόντα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  που

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.  4412/2016,  με το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του  και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής  του δημοπρατούμενου έργου,  αποφασίστηκε με την αριθμ.  517/2018.

Απόφαση. Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. (ΑΔΑ: ΩΑ1ΕΩΗ5-ΠΝ8)

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος

του έργου,  έχει  την  υποχρέωση να διευκολύνει  τις  δραστηριότητες  του  Τεχνικού  Συμβούλου,  που

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

26.3...........................................................................................96

 

Χανιά  31/10/2018

 

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Γιώργος  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 649/2018 (ΑΔΑ: ΩΥΛΩΩΗ5-7ΧΜ.)  απόφαση της Ο.Ε. Χανίων
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1     Για την ε�ννοια των “κα� τω των ορι�ων” δημοσι�ων συμβα� σεων , πρβ. α� ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.

4412/2016. 
2 Συμπληρω� νονται τα στοιχει�α της αναθε�τουσας αρχη� ς. Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τοντες φορει�ς

δυ� νανται  να  χρησιμοποιου� ν  το  παρο� ν  τευ�χος  διακη� ρυξης  για  τις  συμβα� σεις  που  αναθε�τουν

συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Αναγρα� φεται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ησης της διατιθε�μενης πι�στωσης (π.χ. κωδικο� ς ενα� ριθμου ε�ργου

στο  ΠΔΕ  η�  κωδικο� ς  πι�στωσης  του  τακτικου�  προϋπολογισμου�  του  φορε�α  υλοποι�ησης).  Σε
περι�πτωση συγχρηματοδοτου� μενων ε�ργων απο�  πο� ρους της Ευρωπαϊκη� ς  Ένωσης,  αναγρα� φεται

και ο τι�τλος του Επιχειρησιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ η�  α� λλου συγχρηματοδοτου� μενου απο�
πο� ρους ΕΕ προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου ει�ναι ενταγμε�νο το δημοπρατου� μενο ε�ργο.

4 Συμπληρω� νεται η επωνυμι�α της αναθε�τουσας αρχη� ς.
5      Mε�σω της λειτουργικο� τητας ''Επικοινωνι�α'' του υποσυστη� ματος
6  Πρβ.  α� ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκη� ρυξη  συ� μβασης  περιλαμβα� νει  κατ'  ελα� χιστον τις

πληροφορι�ες που προβλε�πονται στο Με�ρος Γ΄ του Παραρτη� ματος V του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι, με�χρι την ε�κδοση τυποποιημε�νου εντυ� που προκη� ρυξης συ� μβασης

για συμβα� σεις κα� τω των ορι�ων, οι αναθε�τουσες αρχε�ς, μπορου� ν να χρησιμοποιου� ν το αντι�στοιχο
τυποποιημε�νο  ε�ντυπο  “Προκη� ρυξη  Συ� μβασης”,  αντλω� ντας  το  απο�  τη  διαδρομη�

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφω� νοντα� ς  το
αναλο�γως.

7 Η περι�πτωση ι) συμπληρω� νεται και περιλαμβα� νεται στη Διακη� ρυξη, εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�

προβλε�πει υποδει�γματα εγγρα� φων προς υποβολη�  απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς, π.χ εγγυητικω� ν
επιστολω� ν.

8 Συμπληρω� νονται τυχο� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασης η�  τευ� χη που η αναθε�τουσα αρχη�  κρι�νει αναγκαι�α

με σκοπο�  να περιγρα� ψει η�  να προσδιορι�σει στοιχει�α της συ� μβασης η�  της διαδικασι�ας συ� ναψης.
9 Όταν ει�ναι αδυ� νατο να παρασχεθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση

σε  ορισμε�να  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  μπορει�  να  περιληφθει�  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης
προ� βλεψη  ο� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  θα  διατεθου� ν  με  με�σα  α� λλα  πλην  των

ηλεκτρονικω� ν  (ο� πως  το  ταχυδρομει�ο  η�  α� λλο  κατα� λληλο  με�σο  η�  συνδυασμο� ς  ταχυδρομικω� ν  η�
α� λλων  καταλλη� λων  με�σων  και  ηλεκτρονικω� ν  με�σων).  Στην  περι�πτωση  αυτη�   προτει�νεται  η

ακο� λουθη  διατυ� πωση:  «Τα  ακο� λουθα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  ...........................  διατι�θενται  απο�
………………………….,  οδο� ς  …………………,  πληροφορι�ες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι

ενδιαφερο� μενοι μπορου� ν ακο� μα, να λα� βουν γνω� ση των παρακα� τω εγγρα� φων της συ� μβασης ……,
στα γραφει�α της αναθε�τουσας αρχη� ς κατα�  τις εργα� σιμες ημε�ρες και ω� ρες.»

10 Όταν δεν μπορει�  να προσφερθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση σε

ορισμε�να ε�γγραφα της συ� μβασης, διο� τι η αναθε�τουσα αρχη�  προτι�θεται να εφαρμο� σει την παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφε�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης,  τα  με�τρα

προστασι�ας  του  εμπιστευτικου�  χαρακτη� ρα  των  πληροφοριω� ν,  τα  οποι�α  απαιτου� νται,  και  τον
τρο� πο  με  τον  οποι�ο  ει�ναι  δυνατη�  η  προ� σβαση  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  η

αναθε�τουσα  αρχη�  θα  μπορου� σε  να  αναφε�ρει  ο� τι:  “Ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  αναλαμβα� νει  την
υποχρε�ωση να τηρη� σει εμπιστευτικα�  και να μη γνωστοποιη� σει σε τρι�τους (συμπεριλαμβανομε�νων

των  εκπροσω� πων  του  ελληνικου�  και  διεθνου� ς  Τυ� που),  χωρι�ς  την  προηγου� μενη  ε�γγραφη
συγκατα� θεση της Αναθε�τουσας Αρχη� ς, τα ανωτε�ρω ε�γγραφα η�  πληροφορι�ες που προκυ� πτουν απο�

αυτα� . Οι οικονομικοι� φορει�ς διασφαλι�ζουν την τη� ρηση των απαιτη� σεων αυτω� ν απο�  το προσωπικο�
τους,  τους  υπεργολα� βους  τους  και  κα� θε  α� λλο  τρι�το  προ� σωπο  που  χρησιμοποιου� ν  κατα�  την

ανα� θεση η�  εκτε�λεση της συ� μβασης. Για τον σκοπο�  αυτο� , κατα�  την παραλαβη�  των εγγρα� φων της
συ� μβασης, υποβα� λλει υπευ� θυνη δη� λωση του ν. 1599/1986 με την οποι�α δηλω� νει τα ανωτε�ρω”.

11  Συμπληρω� νεται απο�  την Αναθε�τουσα Αρχη�  με σαφη� νεια συγκεκριμε�νη ημερομηνι�α ( “εγκαι�ρως,

η� τοι ως την... ), προς αποφυγη�  οιασδη� ποτε συ� γχυσης και αμφιβολι�ας.
12   Συμπληρω� νεται η τε�ταρτη ημε�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθεσμι�ας του α� ρθρου 18 της παρου� σας. 

Σε περι�πτωση που η ημε�ρα αυτη�  ει�ναι αργι�α, τι�θεται η προηγου� μενη αυτη� ς εργα� σιμη ημε�ρα. Πρβλ 

και α� ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').
13  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
14   Σε περι�πτωση εφαρμογη� ς της διαδικασι�ας του α� ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευ� θερη συμπλη� ρωση τιμολογι�ου”, οι αναθε�τουσες αρχε�ς περιλαμβα� νουν στην εν 
λο�γω περι�πτωση  (στ) αναφορα�  για την υποβολη�  του σχετικου�  τιμολογι�ου.

15  Επισημαι�νεται  ο� τι  αν  η  αναθε�τουσα  αρχη�  θεωρη� σει  ο� τι  προσφορε�ς  φαι�νονται  ασυνη� θιστα





χαμηλε�ς,  απαιτει�  απο�  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  να  εξηγη� σουν  την  τιμη�  η�  το  κο� στος  που
προτει�νουν  στην  προσφορα�  τους,  εντο� ς  αποκλειστικη� ς  προθεσμι�ας,  κατα�  ανω� τατο  ο� ριο  δε�κα

ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση της σχετικη� ς προ� σκλησης. Στην περι�πτωση αυτη�  εφαρμο� ζονται τα
α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

16  Η εν λο�γω προθεσμι�α καθορι�ζεται στα ε�γγραφα της συ� μβασης και δεν μπορει� να ει�ναι μικρο� τερη

των δε�κα (10) ου� τε μεγαλυ� τερη των ει�κοσι (20) ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση της προ� σκλησης
υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν του προσωρινου�  αναδο�χου.

17 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

18 Με την επιφυ� λαξη των παρ.  7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λη� ψη επανορθωτικω� ν

με�σων ).
19  Η φρα� ση “μετά	την	ολοκλήρωση	του	προσυμβατικού	ελέγχου	από	το	Ελεγκτικό	Συνέδριο,	εφόσον

απαιτείται,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	35	και	36	 	του	ν.	4129/2013” προστι�θεται στη διακη� ρυξη μο� νο

στις περιπτω� σεις εκει�νες, στις οποι�ες προβλε�πεται υποχρε�ωση προσυμβατικου�  ελε�γχου, συ� μφωνα
με τα α� ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α� λλως διαγρα� φεται.
20 Επισημαι�νεται  ο� τι  τα  δικαιολογητικα�  του  α� ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβα� λλονται

επικαιροποιημε�να απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο, ε�πειτα απο�  σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας
αρχη� ς,  μόνο στην  περι�πτωση  του  προσυμβατικου�  ελε�γχου  η�  της  α� σκησης  προδικαστικη� ς

προσφυγη� ς και ενδι�κων με�σων κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρωσης (πρβ. α� ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε απο�  την περ. 26 του  α� ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'

171). 
21 Η απο� φαση κατακυ� ρωσης κοινοποιει�ται στον προσωρινο�  ανα� δοχο: 1) στην περι�πτωση υποβολη� ς

επικαιροποιημε�νων δικαιολογητικω� ν, μετα�  τον ε�λεγχο αυτω� ν κατα�  το α� ρθρο 4.2 ε' πρω� το εδα� φιο,

και 2) στην περι�πτωση που δεν απαιτει�ται η υποβολη�  αυτω� ν, μετα�  την ολοκλη� ρωση του ελε�γχου
των δικαιολογητικω� ν του προσωρινου�  αναδο�χου κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2 α' ε�ως δ' της

παρου� σας και την α� πρακτη πα� ροδο της προθεσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς.
22 Πρβλ. παρ. 7 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 4 του ν.

4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α� ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
23  Πρβλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
24  Πρβλ. α� ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
25  Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 ε�ως 3 του ν. 4412/2016.
26  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016, ο� πως τροποποι�ηθηκε με το α� ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
27 Τι�θεται μο� νο εφο� σον επιλεγει� η διενε�ργεια κλη� ρωσης για τη συγκρο� τηση συλλογικω� ν οργα� νων.
28 Απο�  1-1-2017 τι�θεται σε ισχυ�  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι�ο με το α� ρθρο 13 καταργει�  το π.δ

113/2010.
29 Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικε�ς αποφα� σεις που εκδι�δονται μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης

της  συ� μβασης  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελου� ν  με�ρος  του
εφαρμοστε�ου θεσμικου�  πλαισι�ου της.

30 Όταν  προ� κειται  για  συγχρηματοδοτου� μενο  απο�  την  Ε.Ε.  ε�ργο,  του� το  να  αναγρα� φεται  στη

Διακη� ρυξη  και  ειδικο� τερα  να  αναγρα� φεται  ο  τι�τλος  της  Πρα� ξης  και  του  Επιχειρησιακου�
Προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου ει�ναι ενταγμε�νο το δημοπρατου� μενο ε�ργο, καθω� ς και τα

ποσοστα�  συγχρηματοδο� τησης της δαπα� νης του ε�ργου απο�  εθνικου� ς και ενωσιακου� ς πο� ρους (με
αναφορα�  στο  διαρθρωτικο�  ταμει�ο).  Επι�σης,  η  σχετικη�  συμπλη� ρωση  ακολουθει�  τη  διακριτη�

ορολογι�α Συλλογικε�ς Αποφα� σεις ( ΣΑ ) ε�ργων  η�  ΚΑΕ, ανα� λογα την πηγη�  χρηματοδο� τησης (ΠΔΕ η�
Τακτικο� ς προϋπολογισμο� ς). Για το ζη� τημα της  ανα� ληψης δαπανω� ν δημοσι�ων επενδυ� σεων,  βλ. και

α� ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
31 Οι κρατη� σεις προσαρμο� ζονται ανα� λογα με τον φορε�α εκτε�λεσης του ε�ργου.
32  Ή/και η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , κατα�  περι�πτωση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
33   Πρβλ. ομοι�ως προηγου� μενη υποσημει�ωση.
34  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα� ληψη υποχρεω� σεων απο�  τους διατα� κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυ� ξεις, οι αποφα� σεις ανα� θεσης και οι συμβα� σεις που συνα� πτονται για λογαριασμο�

των  φορε�ων  Γενικη� ς  Κυβε�ρνησης  αναφε�ρουν  απαραι�τητα  τον  αριθμο�  και  τη  χρονολογι�α  της
απο� φασης ανα� ληψης υποχρε�ωσης, τον αριθμο�  καταχω� ριση� ς της στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικει�ου

φορε�α, καθω� ς και τον αριθμο�  της απο� φασης ε�γκρισης της πολυετου� ς ανα� ληψης σε περι�πτωση που





η δαπα� νη εκτει�νεται σε περισσο� τερα του ενο� ς οικονομικα�  ε�τη.". Επι�σης, συ� μφωνα με το α� ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ι�διου π.δ : “Διακηρυ� ξεις, ο� που απαιτει�ται, και αποφα� σεις ανα� θεσης που εκδι�δονται

και συμβα� σεις που συνα� πτονται απο�  φορει�ς της Γενικη� ς Κυβε�ρνησης ει�ναι α� κυρες, εφο� σον δεν ε�χει
προηγηθει�  αυτω� ν  η  ε�κδοση  της  απο� φασης  ανα� ληψης  υποχρε�ωσης  του  α� ρθρου  2,  παρ.  2  του

παρο� ντος. "Πρβλ.  και  α� ρθρο  5  του  ως  α� νω  διατα� γματος  “Ανα� ληψη  δαπανω� ν  δημοσι�ων
επενδυ� σεων”.

35  Σε περι�πτωση που περιλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρεσης, διαμορφω� νεται αναλο�γως η 

εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης (προϋπολογισμο� ς δημοπρα� τησης) και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

36 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών

με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016. 
37 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
38 Μπορει�  η ε�ναρξη της προθεσμι�ας να ορι�ζεται διαφορετικα� ,   αν λο�γου χα� ρη δεν προβλε�πεται  η

α� μεση ε�ναρξη των εργασιω� ν (α� ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
39 Με την επιφυ� λαξη της επο� μενης υποσημει�ωσης.
40 	Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορει�  να επιτρε�πουν την υποβολη�  εναλλακτικω� ν προσφορω� ν και στην

περι�πτωση αυτη�  προσαρμο� ζεται αντιστοι�χως το 13.4. ( πρβλ α� ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
41  Το ποσοστο�  της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς δεν μπορει� να υπερβαι�νει το 2% της εκτιμω� μενης αξι�ας της

συ� μβασης, χωρι�ς το Φ.Π.Α., με ανα� λογη στρογγυλοποι�ηση (α� ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδα� φιο πρω� το
του ν. 4412/2016).

42 Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε  με την περ. 4 του α� ρθρου 107 του ν.

4497/2017 (Α' 171).
43 Εφο� σον συντρε�χει περι�πτωση, κατα�  το α� ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο� τε μνημονευ� ονται και οι

απαραι�τητες λεπτομε�ρειες. 
44 Συμπληρω� νεται αν προβλε�πεται η�  ο�χι η χορη� γηση προκαταβολη� ς.  Συ� μφωνα με την παρα� γραφο 10

εδ. α του α� ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο� πως προστε�θηκε με την παρ. 3 του α� ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτω� σεις  συγχρηματοδοτου� μενων  δημο� σιων  ε�ργων  στις  διακηρυ� ξεις

υποχρεωτικα�  περιλαμβα� νεται  δυνατο� τητα  χορη� γησης  προκαταβολη� ς.  Η  υποχρε�ωση  αυτη�
εξακολουθει� να ισχυ� ει και για τα προγρα� μματα της περιο� δου 2014-2020 δυνα� μει της παρ. 15 του

α� ρθρου 59 του ν. 4314/2014.
45 Εφο� σον  προβλε�πεται  προκαταβολη�  συμπληρω� νονται  οι  ο� ροι  για  την  εγγυητικη�  επιστολη�

προκαταβολη� ς. Επισημαι�νεται ο� τι η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καλυ� πτει και την παροχη�  ισο� ποσης

προκαταβολη� ς προς τον ανα� δοχο, χωρι�ς να απαιτει�ται η κατα� θεση εγγυ� ησης προκαταβολη� ς. Στην
περι�πτωση  που  με  την  παρου� σα  ορι�ζεται   μεγαλυ� τερο  υ� ψος  προκαταβολη� ς  (πχ  15%),  αυτη�

λαμβα� νεται  με  την  κατα� θεση  απο�  τον  ανα� δοχο  εγγυ� ησης  προκαταβολη� ς  που  θα  καλυ� πτει  τη
διαφορα�  μεταξυ�  του ποσου�  της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης και του ποσου�  της καταβαλλο� μενης

προκαταβολη� ς (παρ. 1 δ α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
46  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να ζητου� ν απο�  τους προσφε�ροντες να παρα� σχουν «Εγγυ� ηση καλη� ς

λειτουργι�ας»  για  την  αποκατα� σταση  των  ελαττωμα� των  που  ανακυ� πτουν  η�  των  ζημιω� ν  που
προκαλου� νται  απο�  δυσλειτουργι�α  των  ε�ργων  κατα�  την  περι�οδο  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτουργι�ας,

εφο� σον  προβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης.  Το  υ� ψος  της  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτουργι�ας
συμπληρω� νεται  σε συγκεκριμε�νο  χρηματικο�  ποσο� .   Οι  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  καλη� ς  λειτουργι�ας

περιλαμβα� νουν  κατ’  ελα� χιστον  τα  αναφερο� μενα  στην  παρα� γραφο  15.2  της  παρου� σας  και
επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο της σχετικη� ς συ� μβασης.

47 Τα γραμμα� τια συ� στασης χρηματικη� ς παρακαταθη� κης του Ταμει�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων,

για  την  παροχη�  εγγυη� σεων  συμμετοχη� ς  και  καλη� ς  εκτε�λεσης  (εγγυοδοτικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νονται συ� μφωνα με την ειδικη�  νομοθεσι�α που  διε�πει αυτο�  και ειδικο� τερα βα� σει του α� ρθρου

4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  αποδο� σεως
παρακαταθηκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. Το με

αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
48 Πρβλ.  και  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  4.1.ζ.  της  παρου� σας,  ως  προς  τις  εγγυη� σεις

συμμετοχη� ς.
49  Η  προθεσμι�α  παραλαβη� ς  των  προσφορω� ν  καθορι�ζεται  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  27  του  ν.

4412/2016 .
50 Προτει�νεται οι αναθε�τουσες αρχε�ς να ορι�ζουν την ημερομηνι�α ηλεκτρονικη� ς αποσφρα� γισης των





προσφορω� ν  μετα�  την  παρε�λευση  τριω� ν  εργασι�μων  ημερω� ν  απο�  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α
υποβολη� ς  των  προσφορω� ν,  προκειμε�νου  να  ε�χει  προσκομιστει�  απο�  τους  συμμετε�χοντες  και  η

πρωτο� τυπη  εγγυ� ηση  συμμετοχη� ς,  συ� μφωνα  με  τα  προβλεπο� μενα  στο  α� ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρου� σας.

51 Ορι�ζεται ο χρο� νος απο�  την Αναθε�τουσα Αρχη�  κατ΄ εκτι�μηση των ιδιαιτεροτη� των της διαδικασι�ας.

Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
52  Πρβ. υποσημει�ωση για προκη� ρυξη συ� μβασης στο α� ρθρο 2.1 της παρου� σας.
53 Συ� μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α� ρθρου 377 καθω� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει�  η υποχρε�ωση δημοσι�ευσης προκη� ρυξης συ� μφωνα με τις

παρ. 7 και 8 α� ρθρου 15 ν. 3669/2008 με�χρι την  31/12/2017 σε δυ� ο ημερη� σιες εφημερι�δες και

στον περιφερειακο�  και τοπικο�  τυ� πο με�χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενο� τητα Δ της εγκυκλι�ου με

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
54 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν

συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α του ΜΕΕΠ. 
55  Κατ’  αντιστοιχι�α  με  τα  ουσιω� δη  χαρακτηριστικα�  του  ε�ργου  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  11  της

παρου� σας (αναφε�ρεται η κατηγορι�α η�  οι κατηγορι�ες στις οποι�ες εμπι�πτει το ε�ργο συ� μφωνα με το

α� ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικο� τερους ο� ρους του α� ρθρου 76 ν. 4412/2016).
56  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρου 91 ν. 4412/2016.
57 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς πρε�πει να προσαρμο� ζουν το σχετικο�  πεδι�ο

του  Με�ρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικο� τερα,  αντι�  της  αναφορα� ς  σε  “τελεσι�δικη  καταδικαστικη�
απο� φαση”,  δεδομε�νης  της  ως  α� νω  νομοθετικη� ς  μεταβολη� ς,  να  θε�τουν  τη  φρα� ση  “αμετα� κλητη

καταδικαστικη�  απο� φαση”, η δε σχετικη�  δη� λωση του οικονομικου�  φορε�α στο ΤΕΥΔ αφορα�  μο� νο σε
αμετα� κλητες καταδικαστικε�ς αποφα� σεις.

58 Πρβλ.  α� ρθρο 73 παρ.  1  τελευται�α  δυ� ο  εδα� φια του ν.  4412/2016,  ο� πως τροποποιη� θηκαν με το

α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59 Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 περι�πτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποι�α προστε�θηκε με το α� ρθρο 39 του ν.

4488/2017.
60 Επισημαι�νεται  ο� τι   η  εν  λο�γω  προ� βλεψη  για  παρε�κκλιση  απο�  τον  υποχρεωτικο�  αποκλεισμο�

αποτελει�  δυνατο� τητα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωση που δεν επιθυμει� να προβλε�ψει τη σχετικη�  δυνατο� τητα, η αναθε�τουσα αρχη�  διαγρα� φει

την παρα� γραφο  αυτη� .
61 	Οι λο�γοι της παραγρα� φου 22.Α.4.  αποτελου� ν δυνητικου� ς  λο�γους αποκλεισμου�  συ� μφωνα με το

α� ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  η  αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσο� τερους, ο� λους η�  ενδεχομε�νως και κανε�ναν απο�  τους λο�γους αποκλεισμου�  συνεκτιμω� ντας

τα  ιδιαι�τερα  χαρακτηριστικα�  της  υπο�  ανα� θεση  συ� μβασης  (εκτιμω� μενη  αξι�α  αυτη� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετικη�  προ� βλεψη στο παρο� ν σημει�ο της διακη� ρυξης. 

62 	 Σημειω� νεται  ο� τι  ο  ανωτε�ρω  εθνικο� ς  λο�γος  αποκλεισμου�  τι�θεται  στη  διακη� ρυξη  μο� νο  για

συμβα� σεις ε�ργων προϋπολογισμου�  εκτιμω� μενης αξι�ας ανω� τερης του 1.000.000,00 ευρω�   και στην
περι�πτωση αυτη�  συμπληρω� νεται στο Με�ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

63  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποι�α προστε�θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017. 
64  Υπενθυμι�ζεται ο� τι  αναφορα�  στην παρα� γραφο 22.Α.4 θα γι�νει μο� νο στην περι�πτωση που η 

Αναθε�τουσα Αρχη�  επιλε�ξει κα� ποιον απο�  τους δυνητικου� ς λο�γους αποκλεισμου� .
65  Επισημαι�νεται ο� τι ο� λα τα κριτη� ρια ποιοτικη� ς επιλογη� ς, πλην της καταλληλο� τητας για την α� σκηση

επαγγελματικη� ς δραστηριο� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο�  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),

ει�ναι προαιρετικα�  για την αναθε�τουσα αρχη�  και πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογα με το
αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωση, πρε�πει να

διαμορφω� νονται  κατα�  τρο� πο,  ω� στε  να  μην  περιορι�ζεται  δυσανα� λογα  η  συμμετοχη�  των
ενδιαφερο� μενων οικονομικω� ν φορε�ων στους διαγωνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�

των  κριτηρι�ων  καταλληλο� τητας  των  υποψηφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ο  να  τηρου� νται  απο�  τις
αναθε�τουσες  αρχε�ς,  οι  θεμελιω� δεις  ενωσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ως  η  αρχη�  της  ι�σης  μεταχει�ρισης  των

συμμετεχο� ντων, της αποφυγη� ς των διακρι�σεων, της διαφα� νειας και της ανα� πτυξης του ελευ� θερου
ανταγωνισμου� .  Τα κριτη� ρια επιλογη� ς  του  α� ρθρου 22.Β –  22.Ε  εξετα� ζονται  κατα�  τη  διαδικασι�α

ελε�γχου της καταλληλο� τητας του προσφε�ροντος να εκτελε�σει τη συ� μβαση (κριτη� ρια “on/off”). 





66  Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α

του ΜΕΕΠ. Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο� πως ισχυ� ουν δυνα� μει του α� ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
ε�ως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο�  με το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και

α� ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ο� πως αντικαταστα� θηκε με το α� ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

67  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτη� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορει�ς διαθε�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την εκτε�λεση της

συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γω

απαιτη� σεις καθορι�ζονται περιγραφικα�  στο παρο� ν σημει�ο, χωρι�ς παραπομπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α του
ΜΕΕΠ. Σε κα� θε περι�πτωση και με�χρι την κατα� ργηση των α� ρθρων 80 ε�ως 110 του ν. 3669/2008 και

την ε�ναρξη ισχυ� ος του π.δ. του α� ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαι�νεται ο� τι, εφο� σον η
αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�ξει την παραπομπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο�

των  απαιτη� σεων  για  τις  εγγεγραμμε�νες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικε�ς  επιχειρη� σεις,  πρε�πει  να
περιγρα� ψει  αναλυτικα�  τις  αντι�στοιχες  απαιτη� σεις  και  για  τις  αλλοδαπε�ς  εργοληπτικε�ς

επιχειρη� σεις.
68 	Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτη� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�

φορει�ς  διαθε�τουν  την  αναγκαι�α  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�  ικανο� τητα  για  την  εκτε�λεση  της
συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της

συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γω
απαιτη� σεις  καταρχα� ς  καθορι�ζονται  περιγραφικα�  στο  παρο� ν  σημει�ο,  χωρι�ς  παραπομπη�  σε

τα� ξεις/πτυχι�α  του  ΜΕΕΠ  η�  βαθμι�δες/κατηγορι�ες  του  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε  περι�πτωση  και  με�χρι  την
κατα� ργηση των α� ρθρων 80 ε�ως 110 του ν. 3669/2008 και την ε�ναρξη ισχυ� ος του π.δ. του α� ρθρου

118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαι�νεται  ο� τι,   εφο� σον  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επιλε�ξει  την
παραπομπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α του ΜΕΕΠ η�  βαθμι�δες/κατηγορι�ες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο�

των απαιτη� σεων για τις  εγγεγραμμε�νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  (πχ.  στελε�χωση),
πρε�πει να περιγρα� ψει αναλυτικα�  τις αντι�στοιχες απαιτη� σεις και για τις αλλοδαπε�ς εργοληπτικε�ς

επιχειρη� σεις. 
69 Προαιρετικη�  επιλογη� :  Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς και

συμπληρω� νεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι ο� λες οι απαιτη� σεις
πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν.

4412/2016).
70  Το εδα� φιο αυτο�  προστι�θεται κατα�  την κρι�ση της αναθε�τουσας αρχη� ς συ� μφωνα με το α� ρθρο 78

παρ. 1 του ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φεται.
71 	 Προαιρετικη�  επιλογη� .	 Συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περι�πτωση

συμβα� σεων ε�ργων οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να απαιτου� ν την εκτε�λεση ορισμε�νων κρι�σιμων
καθηκο� ντων απευθει�ας  απο�  τον  ι�διο  τον  προσφε�ροντα (  προαιρετικη�  σημει�ωση του ανωτε�ρω

εδαφι�ου).
72 Ως προς τον τρο� πο υποβολη� ς  των αποδεικτικω� ν με�σων του παρο� ντος α� ρθρου,  τα οποι�α ε�χουν

συνταχθει�/ παραχθει�  απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορει�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
73  Επισημαι�νεται ο� τι η ανωτε�ρω δυνατο� τητα εναπο� κειται στη διακριτικη�  ευχε�ρεια του οικονομικου�

φορε�α. Εξακολουθει�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φεται το ΤΕΥΔ απο�  το συ� νολο των

φυσικω� ν προσω� πων που αναφε�ρονται στα  τελευται�α δυ� ο εδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο� πως τροποποιη� θηκαν με το α� ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

74  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι�ο προστε�θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
75  Η  υποχρεωτικη�  αντικατα� σταση  του  τρι�του,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναπο� κειται  στη  διακριτικη�

ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς, εφο� σον δε δεν την επιθυμει�, απαλει�φεται η αναφορα�  στην παρ. 4

στο παρο� ν σημει�ο. Πρβλ. α� ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.
76  Εφιστα� ται  η  προσοχη�  των  αναθετουσω� ν  αρχω� ν  στο  ο� τι  πρε�πει  να  ζητει�ται  η  προσκο� μιση

δικαιολογητικω� ν προς απο� δειξη  μο� νο των λο�γων αποκλεισμου�  και των κριτηρι�ων επιλογη� ς που

ε�χουν τεθει� στην παρου� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νεται, περαιτε�ρω, ο� τι, η αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται,
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητει�  απο�  προσφε�ροντες, σε οποιοδη� ποτε χρονικο�

σημει�ο κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

77  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 73 παρ. 2 τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο� ς φορε�ας





ει�ναι Έλληνας πολι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οι υποχρεω� σεις του που αφορου� ν
τις  εισφορε�ς  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  καλυ� πτουν  το� σο  την  κυ� ρια  ο� σο  και  την  επικουρικη�

ασφα� λιση." 
78  Λαμβανομε�νου υπο� ψη του συ� ντομου, σε πολλε�ς περιπτω� σεις, χρο� νου ισχυ� ος των πιστοποιητικω� ν

φορολογικη� ς  ενημερο� τητας,  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  μεριμνου� ν  να  αποκτου� ς  εγκαι�ρως

πιστοποιητικα�  που  να  καλυ� πτουν  και  τον  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς,  συ� μφωνα  με  τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμε�νου να τα υποβα� λουν, εφο� σον

αναδειχθου� ν προσωρινοι� ανα� δοχοι. Τα εν λο�γω πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι� με τα υπο� λοιπα
αποδεικτικα�  με�σα του α� ρθρου 23 απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο με�σω της λειτουργικο� τητας της

«Επικοινωνι�ας» του υποσυστη� ματος.
79  Οι  υπευ� θυνες  δηλω� σεις  του  παρο� ντος  τευ� χους  φε�ρουν  εγκεκριμε�νη  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�

υπογραφη�  η�  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  που  υποστηρι�ζεται  απο�  εγκεκριμε�νο
πιστοποιητικο�  (Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

80  Πρβλ. ομοι�ως  ως α� νω υποσημει�ωση για τα πιστοποιητικα�  φορολογικη� ς ενημερο� τητας
81  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο�γο αποκλεισμου� .
82  Με  εκτυ� πωση  της  καρτε�λας  “Στοιχει�α  Μητρω� ου/  Επιχει�ρησης”,  ο� πως  αυτα�  εμφανι�ζονται  στο

taxisnet.
83  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  τις επιλε�ξει, ο� λες η�  κα� ποια/ες εξ αυτω� ν, ως λο�γους αποκλεισμου� .
84  Επισημαι�νεται ο� τι η αναθε�τουσα αρχη� ,  εφο� σον μπορε�σει να αποδει�ξει,  με κατα� λληλα με�σα, ο� τι

συντρε�χει κα� ποια απο�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, αποκλει�ει οποιονδη� ποτε οικονομικο�  φορε�α απο�  τη

συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης. 
85 Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο�γο αποκλεισμου� .
86 Η υποχρε�ωση προσκο� μισης δικαιολογητικω� ν ονομαστικοποι�ησης μετοχω� ν, εφο� σον προ� κειται για

συμβα� σεις εκτιμω� μενης αξι�ας α� νω του 1.000.000,00 ευρω� , αφορα�  μο� νο στις  ανω� νυμες εταιρει�ες
που λαμβα� νουν με�ρος  στο διαγωνισμο� ,  ει�τε προ� κειται  για μεμονωμε�νους υποψη� φιους,  ει�τε για

με�λη  ενω� σεων  Εξαιρου� νται  της  υποχρε�ωσης  αυτη� ς  οι  εταιρει�ες  που  ει�ναι  εισηγμε�νες  στο
Χρηματιστη� ριο της χω� ρας εγκατα� σταση� ς τους και υποβα� λλουν περι� του� του υπευ� θυνη δη� λωση του

νομι�μου εκπροσω� που τους.
87  Εφο� σον συντρε�χει περι�πτωση λο�γω του προϋπολογισμου�  της συ� μβασης, πρε�πει να προβλε�πεται

και η δυνατο� τητα συμμετοχη� ς επιχειρη� σεων  εγγεγραμμε�νων στα Νομαρχιακα�  Μητρω� α (βλε�πετε

α� ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περι�πτωση αυτη�  να τι�θεται η αντι�στοιχη προ� βλεψη.
88   Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο� πως ισχυ� ουν δυνα� μει του α� ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε�ως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμο�  με το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
89   Πρβλ. ομοι�ως προηγου� μενη υποσημει�ωση
90 Εφο� σον ε�χει αναφερθει� σχετικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 22.Ε συμπληρω� νεται αναλο�γως συ� μφωνα με

το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
91  Συ� μφωνα  με  τη  δια� ταξη  του  α� ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008: 	 “Για  τη  συμμετοχη�  σε

διαγωνισμου� ς  δημοσι�ων ε�ργων χορηγει�ται  σε  κα� θε  εργοληπτικη�  επιχει�ρηση  εγγεγραμμε�νη στο

Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο� τητα πτυχι�ου», η οποι�α, σε συνδυασμο�  με τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς που εκδι�δεται
απο�  την  υπηρεσι�α  τη� ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ.,	 συνιστα�  «επι�σημο  κατα� λογο αναγνωρισμε�νων

εργοληπτω� ν»  [...] και  απαλλα� σσει  τις  εργοληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  απο�  την  υποχρε�ωση  να
καταθε�τουν τα επιμε�ρους δικαιολογητικα�  στους  διαγωνισμου� ς.”  Επισημαι�νεται ο� τι, συ� μφωνα με

το α� ρθρο 22 ( Τροποποιη� σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρω� το
εδα� φιο της περι�πτωσης 31 της παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 377 αντικαθι�σταται ως εξη� ς: «31) του

Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α� ρθρων 80 ε�ως 110, τα οποι�α παραμε�νουν σε ισχυ�  με�χρι την
ε�κδοση του προεδρικου�  διατα� γματος του α� ρθρου 83, των παραγρα� φων 4 και 5 του α� ρθρου 20 και

της παραγρα� φου 1 α του α� ρθρου 176».
92 Στην  περι�πτωση  ο� μως που  η  Ενημερο� τητα  Πτυχι�ου  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφορε�ς  επικουρικη� ς

ασφα� λισης, τα σχετικα�  δικαιολογητικα�  υποβα� λλονται ξεχωριστα� .
93 Μο� νο στην περι�πτωση που ε�χει επιλεγει� απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  ως λο�γος αποκλεισμου� .
94  Επισημαι�νεται  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  παρα� γει  απο�  το  υποσυ� στημα το  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο

«εκτυπω� σεις»  των Δικαιολογητικω� ν  Συμμετοχη� ς  σε  μορφη�  αρχει�ου  Portable  Document Format

(PDF),  το  οποι�ο  υπογρα� φεται  με  εγκεκριμε�νη  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμε�νη
ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων  πιστοποιητικω� ν  και  επισυνα� πτεται  στον

(υπο)φακε�λο της προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς» (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.





117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
95 Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να προβλε�πουν στα ε�γγραφα της συ� μβασης ο� τι, κατο� πιν αιτη� ματος

του υπεργολα� βου και εφο� σον η φυ� ση της συ� μβασης το επιτρε�πει, η αναθε�τουσα αρχη�  καταβα� λλει

απευθει�ας στον υπεργολα� βο την αμοιβη�  του για την εκτε�λεση προμη� θειας,  υπηρεσι�ας η�  ε�ργου,
δυνα� μει  συ� μβασης  υπεργολαβι�ας  με  τον  ανα� δοχο.  Στην  περι�πτωση  αυτη� ,  στα  ε�γγραφα  της

συ� μβασης καθορι�ζονται τα ειδικο� τερα με�τρα η�  οι μηχανισμοι� που επιτρε�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο
να εγει�ρει αντιρρη� σεις ως προς αδικαιολο�γητες πληρωμε�ς, καθω� ς και οι ρυθμι�σεις που αφορου� ν

αυτο� ν τον τρο� πο πληρωμη� ς.  Στην περι�πτωση αυτη�  δεν αι�ρεται η ευθυ� νη του κυ� ριου αναδο�χου.
Συμπληρω� νεται αναλο�γως. 

96 Εφο� σον  στη  Διακη� ρυξη  τι�θενται  επιπλε�ον  ο� ροι  τεχνικη� ς  ικανο� τητας,  αναφε�ρεται  η  σχετικη�
απο� φαση του Υπουργου�  Υποδομω� ν και Μεταφορω� ν, ο� πως απαιτει�ται απο�  το α� ρθρο 76 παρ. 2 του

ν. 4412/2016 η�  η αντι�στοιχη απο� φαση του α� ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλε�ον
ο� ρους τεχνικη� ς και οικονομικη� ς ικανο� τητας.
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