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ανοικηή διαδικαζία για ηην επιλογή αναδόσος καηαζκεςήρ ηος έπγος:
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθετουςα αρχη: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ
Οδο σ
: Π. ΚΟΚΚΩΝΗ 2, ΖΕΤΓΟΛΑΣΙΟ
Σαχ.Κωδ.
: 20001
Σηλ.
: 2741360521
Telefax
: 2741500801
E-mail
: ……………………….
Πληροφορι εσ: : ............................................
Εργοδοτησ η Κυριοσ του Έργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ
Υορεασ καταςκευησ του εργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ
Προιςταμενη Αρχη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΦΑ
Διευθυνουςα η Επιβλεπουςα Τπηρεςια : Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Αρμοδιο Σεχνικο υμβουλιο :Περιφερειακό υμβούλιο Δημοςύων Έργων Περιφϋρειασ
Πελοποννόςου

Εφοςον οι ανωτερω υπηρεςιεσ μεταςτεγαςθουν κατα τη διαρκεια τησ διαδικαςιασ ςυναψησ η εκτελεςησ
του εργου, υποχρεουνται να δηλωςουν αμεςα τα νεα τουσ ςτοιχεια ςτουσ προςφεροντεσ η ςτον
αναδοχο.
Εφοςον οι ανωτερω υπηρεςιεσ η/και τα αποφαινομενα οργανα του Υορεα Καταςκευησ καταργηθουν,
ςυγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια τησ διαδικαςιασ ςυναψησ η
εκτελεςησ του εργου, υποχρεουνται να δηλωςουν αμεςα, ςτουσ προςφεροντεσ2 η ςτον αναδοχο τα
ςτοιχεια των υπηρεςιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν καθολικο
διαδοχο των εν λογω οργανων που υπειςερχονται ςτα δικαιωματα και υποχρεωςεισ τουσ.
Άρθρο 2: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη
2.1. Σα εγγραφα τησ ςυμβαςησ κατα την εννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνιςμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η προκηρυξη ςυμβαςησ οπωσ δημοςιευθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ3,
β) η παρουςα διακηρυξη,
γ) το Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ Δηλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)
δ) το εντυπο οικονομικησ προςφορασ, οπωσ παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποςυςτηματοσ,
ε) ο προυπολογιςμοσ δημοπρατηςησ,
ςτ) το τιμολογιο δημοπρατηςησ,
ζ) η ειδικη ςυγγραφη υποχρεωςεων,
η) η τεχνικη ςυγγραφη υποχρεωςεων
θ) το τευχοσ τεχνικησ περιγραφησ,
ι) η τεχνικη μελετη,
ια) τυχον ςυμπληρωματικεσ πληροφοριεσ και διευκρινιςεισ που θα παραςχεθουν απο την αναθετουςα
αρχη επι ολων των ανωτερω
2.2 Προςφερεται ελευθερη, πληρησ, αμεςη και δωρεαν ηλεκτρονικη προςβαςη ςτα εγγραφα τησ
ςυμβαςησ ςτον ειδικο, δημοςια προςβαςιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνιςμοι” τησ πυλησ
www.promitheus.gov.gr, καθωσ και ςτην ιςτοςελιδα τησ αναθετουςασ αρχησ (www.velo-vocha.gr).
2.3 Εφοςον εχουν ζητηθει εγκαιρωσ, ητοι εωσ την 22/11/2018 4 η αναθετουςα αρχη παρεχει ςε ολουσ
τουσ προςφεροντεσ που ςυμμετεχουν ςτη διαδικαςια ςυναψησ ςυμβαςησ ςυμπληρωματικεσ
πληροφοριεσ ςχετικα με τα εγγραφα τησ ςυμβαςησ, το αργοτερο ςτισ 23/11/2018.5
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ

3.1. Οι προςφορε σ υποβα λλονται απο τουσ ενδιαφερομε νουσ ηλεκτρονικα , με ςω τησ διαδικτυακη σ
πυ λησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, με χρι την καταληκτικη ημερομηνι α και ω ρα που
ορι ζεται ςτο α ρθρο 18 τησ παρου ςασ διακη ρυξησ, ςε ηλεκτρονικο φα κελο του υποςυςτη ματοσ.
Για τη ςυμμετοχη ςτην παρουςα διαδικαςια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεισ απαιτειται να
διαθετουν ψηφιακη υπογραφη, χορηγουμενη απο πιςτοποιημενη αρχη παροχησ ψηφιακησ υπογραφησ
και να εγγραφουν ςτο ηλεκτρονικο ςυςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακη πυλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωντασ τη διαδικαςια εγγραφησ του αρθρου 5 παρ. 1.2 εωσ 1.4 τησ Κοινησ Τπουργικησ Αποφαςησ
με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των
Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών
υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη προςφορα , η οποι α υποχρεωτικα υπογρα φεται
ψηφιακα , ει τε απο ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο
εκπρο ςωπο τουσ, νομι μωσ εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα , επι ποινη απο ρριψησ τησ προςφορα σ,
προςδιορι ζεται η ε κταςη και το ει δοσ τησ ςυμμετοχη σ του κα θε με λουσ τησ ε νωςησ,
ςυμπεριλαμβανομε νησ
τησ
κατανομη σ
αμοιβη σ
μεταξυ
τουσ,
καθω σ
και
ο
εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ.
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται:
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ».
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο προςφϋρων
να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να τα υποβϊλλει
ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ χωριςτό ηλεκτρονικό
αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να περιλαμβϊνει αυτϊ.
3.5
Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται από
τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και εφόςον
ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
β) Εντοσ τριων (3) εργαςιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ωσ ανω ςτοιχειων και
δικαιολογητικων προςκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα ςτην αναθετουςα αρχη, ςε
εντυπη μορφη και ςε ςφραγιςμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητικη επιςτολη ςυμμετοχησ 6.
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Επιςημαινεται οτι η εν λογω υποχρεωςη δεν ιςχυει για τισ εγγυηςεισ ηλεκτρονικησ εκδοςησ (π.χ.
εγγυηςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιεσ φερουν προηγμενη ψηφιακη υπογραφη.
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε εκτύπωςη
ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην περύπτωςη
εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα («εκτυπώςεισ»
των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable
Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ με εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. και
επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό υποβολό τησ
προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ
ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ
και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται
ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ
προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των προςφερόντων,
προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ.
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.7
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
3.6 Απόςυρςη προςφορϊσ
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό
ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με
την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω τησ λειτουργικότητασ
«Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ από ςχετικό
απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα του προςφϋροντα, προβαύνει
ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα πριν την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται να υποβϊλει εκ νϋου
προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.
Άρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/
Κατακύρωςη/ ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό
προςταςύα
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Έγκριςη πρακτικού
α) Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολησ προςφορων, οπωσ οριζεται ςτο αρθρο 18 τησ
παρουςασ, και πριν την ηλεκτρονικη αποςφραγιςη, η αναθετουςα αρχη κοινοποιει ςτουσ προςφεροντεσ
τον ςχετικο καταλογο ςυμμετεχοντων, οπωσ αυτοσ παραγεται απο το υποςυςτημα.
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β) τη ςυνεχεια, τα μελη τησ Επιτροπησ Διαγωνιςμου, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται ςτο
αρθρο 18 τησ παρουςασ, προβαινουν ςε ηλεκτρονικη αποςφραγιςη του υποφακελου «Δικαιολογητικα
υμμετοχησ» και του υποφακελου “Οικονομικη Προςφορα”.
γ) τον ηλεκτρονικο χωρο «υνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνιςμου», αναρταται απο την Επιτροπη
Διαγωνιςμου ο ςχετικοσ καταλογοσ μειοδοςιασ, προκειμενου να λαβουν γνωςη οι προςφεροντεσ.
δ) Ακολουθωσ, η Επιτροπη Διαγωνιςμου προβαινει, κατα ςειρα μειοδοςιασ,ςε ελεγχο τησ ολογραφησ και
αριθμητικησ αναγραφησ των επιμερουσ ποςοςτων εκπτωςησ και τησ ομαλησ μεταξυ τουσ ςχεςησ, βαςει
τησ παραγωγησ ςχετικου ψηφιακου αρχειου, μεςα απο το υποςυςτημα.
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητασ, χρηςιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνιςμου η μεςη
εκπτωςη προςφορασ (Εμ), ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλεσ οι οικονομικεσ προςφορεσ, μετα τισ τυχον αναγκαιεσ διορθωςεισ, καταχωριζονται, κατα τη ςειρα
μειοδοςιασ, ςτο πρακτικο τησ επιτροπησ, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελη τησ.
ςτ) τη ςυνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνιςμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα ςυμμετοχησ του
αρθρου 24.2 τησ παρουςασ κατα τη ςειρα τησ μειοδοςιασ, αρχιζοντασ απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν η
ολοκληρωςη του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προςφορων και του ελεγχου των εγγυητικων επιςτολων, η διαδικαςια ςυνεχιζεται τισ επομενεσ
εργαςιμεσ ημερεσ.
ζ) Η Επιτροπη Διαγωνιςμου, πριν την ολοκληρωςη τησ ςυνταξησ του πρακτικου τησ, επικοινωνει με
τουσ εκδοτεσ που αναγραφονται ςτισ υποβληθειςεσ εγγυητικεσ επιςτολεσ, προκειμενου να διαπιςτωςει
την εγκυροτητα τουσ. Αν διαπιςτωθει πλαςτοτητα εγγυητικησ επιςτολησ, ο υποψηφιοσ αποκλειεται απο
τον διαγωνιςμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα ςτον αρμοδιο ειςαγγελεα και κινειται διαδικαςια
πειθαρχικησ διωξησ, ςυμφωνα με τισ διαταξεισ των αρθρων 82 και επομενα του ν. 3669/2008.
η) Η περιγραφομενη διαδικαςια καταχωρειται ςτο πρακτικο τησ Επιτροπησ Διαγωνιςμου η ςε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη τησ.
Η Επιτροπη Διαγωνιςμου ολοκληρωνει τη ςυνταξη του ςχετικου πρακτικου με το αποτελεςμα τησ
διαδικαςιασ, με το οποιο ειςηγειται την αναθεςη τησ ςυμβαςησ ςτον μειοδοτη (η τη ματαιωςη τησ
διαδικαςιασ), και υποβαλλει ςτην αναθετουςα αρχη το ςχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ωσ “εςωτερικο”,
μεςω τησ λειτουργιασ “επικοινωνια” του υποςυςτηματοσ, προσ εγκριςη . 8
θ) τη ςυνεχεια, η αναθετουςα αρχη κοινοποιει την αποφαςη εγκριςησ του πρακτικου ςε ολουσ τουσ
προςφεροντεσ και παρεχει προςβαςη ςτα υποβληθεντα ςτοιχεια των λοιπων ςυμμετεχοντων. Κατα τησ
αποφαςησ αυτησ χωρει ενςταςη, κατα τα οριζομενα ςτην παραγραφο 4.3 τησ παρουςησ.
ι) Επιςημαινεται οτι, ςε περιπτωςη που οι προςφορεσ εχουν την ιδια ακριβωσ τιμη (ιςοτιμεσ), η
αναθετουςα αρχη επιλεγει τον (προςωρινο) αναδοχο με κληρωςη μεταξυ των οικονομικων φορεων που
υπεβαλαν ιςοτιμεσ προςφορεσ. Η κληρωςη γινεται ενωπιον τησ Επιτροπησ Διαγωνιςμου και παρουςια
των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τισ ιςοτιμεσ προςφορεσ, ςε ημερα και ωρα που θα τουσ
γνωςτοποιηθει μεςω τησ λειτουργικοτητασ “επικοινωνια” του υποςυςτηματοσ.
4.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ

α) Μετα την αξιολογηςη των προςφορων, η αναθετουςα αρχη προςκαλει, ςτο πλαιςιο τησ ςχετικησ
ηλεκτρονικησ διαδικαςιασ ςυναψησ ςυμβαςησ και μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ «Επικοινωνιασ», τον
προςωρινο αναδοχο να υποβαλει εντοσ προθεςμιασ δεκαπϋντε (15) ημερών 9 τα προβλεπομενα ςτισ
κειμενεσ διαταξεισ δικαιολογητικα προςωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιηςησ10.
7

ΑΔΑ: ΩΖΑΨΩ9Π-Ι7Ξ

18PROC003902560 2018-10-26

β) Σα δικαιολογητικα του προςωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα ηλεκτρονικα,
μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ «Επικοινωνιασ» ςτην αναθετουςα αρχη.
γ) Αν δεν υποβληθουν τα ωσ ανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεισ ςε αυτα που υποβληθηκαν,
παρεχεται προθεςμια ςτον προςωρινο αναδοχο να τα υποβαλει η να τα ςυμπληρωςει εντόσ πϋντε (5)
ημερών απο την κοινοποιηςη ςχετικησ ειδοποιηςησ ςε αυτον μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ
“Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ. Η αναθετουςα αρχη μπορει να παρατεινει την ωσ ανω προθεςμια,
εφοςον αιτιολογειται αυτο επαρκωσ και κατ’ ανωτατο οριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ωσ ανω ςτοιχειων και
δικαιολογητικων, ςυμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προςκομιζονται υποχρεωτικα
απο τον οικονομικο φορεα ςτην αναθετουςα αρχη, ςε εντυπη μορφη και ςε ςφραγιςμενο φακελο, τα
εγγραφα που απαιτειται να προςκομιςθουν ςε πρωτοτυπη μορφη, ςυμφωνα με τισ διαταξεισ του
αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδικασ Διοικητικησ Διαδικαςιασ'', οπωσ τροποποιηθηκε με τισ
διαταξεισ του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιςτωθει οτι:
I) τα ςτοιχεια που δηλωθηκαν με το Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ Δηλωςησ (ΣΕΤΔ), ειναι ψευδη η
ανακριβη η
ii) αν δεν υποβληθουν ςτο προκαθοριςμενο χρονικο διαςτημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η αντιγραφα,
των παραπανω δικαιολογητικων, η
ii) αν απο τα δικαιολογητικα που προςκομιςθηκαν νομιμωσ και εμπροθεςμωσ, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προυποθεςεισ ςυμμετοχησ ςυμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 τησ παρουςασ, 11
απορριπτεται η προςφορα του προςωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ τησ αναθετουςασ αρχησ η
εγγυηςη ςυμμετοχησ του και η κατακυρωςη γινεται ςτον προςφεροντα που υπεβαλε την αμεςωσ
επομενη πλεον ςυμφερουςα απο οικονομικη αποψη προςφορα βαςει τησ τιμησ τηρουμενησ τησ
ανωτερω διαδικαςιασ.
ε περιπτωςη εγκαιρησ και προςηκουςασ ενημερωςησ τησ αναθετουςασ αρχησ για μεταβολεσ ςτισ
προυποθεςεισ τισ οποιεσ ο προςωρινοσ αναδοχοσ ειχε δηλωςει με το Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ
Δηλωςησ (ΣΕΤΔ) οτι πληροι και οι οποιεσ επηλθαν η για τισ οποιεσ ελαβε γνωςη ο προςωρινοσ αναδοχοσ
μετα την δηλωςη και μεχρι την ημερα τησ ειδοποιηςησ/προςκληςησ για την προςκομιςη των
δικαιολογητικων κατακυρωςησ (οψιγενεισ μεταβολεσ), δεν καταπιπτει υπερ τησ αναθετουςασ αρχησ η
εγγυηςη ςυμμετοχησ του, που ειχε προςκομιςθει, ςυμφωνα με το αρθρο 15 τησ παρουςασ.
Αν κανενασ απο τουσ προςφεροντεσ δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωςη, η αν κανενασ απο τουσ
προςφεροντεσ δεν προςκομιζει ενα η περιςςοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενασ
απο τουσ προςφεροντεσ δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικησ επιλογησ του αρθρου 22, η
διαδικαςια ςυναψησ τησ ςυμβαςησ ματαιωνεται.
Η διαδικαςια ελεγχου των ωσ ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη ςυνταξη πρακτικου απο την
Επιτροπη Διαγωνιςμου, η οποια, ςτη ςυνεχεια, το κοινοποιει, μεςω τησ «λειτουργικοτητασ τησ
«Επικοινωνιασ», ςτην αναθετουςα αρχη για τη ληψη αποφαςησ.
Η αναθετουςα αρχη προβαινει, μετα την εγκριςη του ανωτερω πρακτικου, ςτην κοινοποιηςη τησ
αποφαςησ κατακυρωςησ, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, ςε καθε προςφεροντα εκτοσ απο τον
προςωρινο αναδοχο, ςυμφωνα με τισ κειμενεσ διαταξεισ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ
«Επικοινωνιασ», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογητικα του προςωρινου αναδοχου ςτον χωρο
«υνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνιςμου».
ε) Μετα την απρακτη παροδο των προθεςμιων, τοςο τησ αςκηςησ των προβλεπομενων βοηθηματων και
μεςων ςτο ςταδιο τησ προδικαςτικησ και δικαςτικησ πρoςταςιασ, οςο και των αποφαςεων αναςτολων
επι αυτων και μετα την ολοκληρωςη του προςυμβατικου ελεγχου απο το Ελεγκτικο υνεδριο, εφοςον
απαιτειται, ςυμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201312, ο προςωρινοσ αναδοχοσ, υποβαλλει,
εφοςον απαιτειται13, επικαιροποιημενα τα δικαιολογητικα του αρθρου 23.3-23.10 τησ παρουςασ, μετα
απο ςχετικη προςκληςη τησ αναθετουςασ αρχησ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του
υποςυςτηματοσ, προκειμενου να διαπιςτωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προυποθεςεισ ςυμμετοχησ του
8
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αρθρου 21, οτι εξακολουθουν να πληρουνται τα κριτηρια
ςυντρεχουν οι λογοι αποκλειςμου του ιδιου αρθρου.

επιλογησ του αρθρου 22 και οτι δεν

Μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ κοινοποιειται η αποφαςη
κατακυρωςησ ςτον προςωρινο αναδοχο14. Με την ιδια αποφαςη καλειται ο αναδοχοσ οπωσ προςελθει
ςε οριςμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του ςυμφωνητικου, θετοντασ του η αναθετουςα αρχη
προθεςμια που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ειδικησ
ηλεκτρονικησ προςκληςησ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ,
προςκομιζοντασ, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιςτολη καλησ εκτελεςησ. Η εν λογω κοινοποιηςη
επιφερει τα εννομα αποτελεςματα τησ αποφαςησ κατακυρωςησ, ςυμφωνα με οριζομενα ςτην παρ. 3 του
αρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχοσ δεν προςελθει να υπογραψει το ςυμφωνητικο, μεςα ςτην προθεςμια που οριζεται ςτην
ειδικη προκληςη, κηρυςςεται εκπτωτοσ, καταπιπτει υπερ τησ αναθετουςασ αρχησ η εγγυηςη
ςυμμετοχησ του και η κατακυρωςη γινεται ςτον προςφεροντα που υπεβαλε την αμεςωσ επομενη πλεον
ςυμφερουςα απο οικονομικη αποψη προςφορα βαςει τιμησ. Αν κανενασ απο τουσ προςφεροντεσ δεν
προςελθει για την υπογραφη του ςυμφωνητικου, η διαδικαςια ςυναψησ τησ ςυμβαςησ ματαιωνεται,
ςυμφωνα με την περιπτωςη β τησ παραγραφου 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα
Καθε ενδιαφερομενοσ, ο οποιοσ εχει η ειχε ςυμφερον να του ανατεθει η ςυγκεκριμενη ςυμβαςη και εχει η
ειχε υποςτει η ενδεχεται να υποςτει ζημια απο εκτελεςτη πραξη η παραλειψη τησ αναθετουςασ αρχησ
κατα παραβαςη τησ νομοθεςιασ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ η τησ εςωτερικησ νομοθεςιασ, δικαιουται να
αςκηςει προδικαςτικη προςφυγη ενωπιον τησ ΑΕΠΠ κατα τησ ςχετικησ πραξησ η παραλειψησ τησ
αναθετουςασ αρχησ, προςδιοριζοντασ ειδικωσ τισ νομικεσ και πραγματικεσ αιτιαςεισ που δικαιολογουν
το αιτημα του15.
ε περιπτωςη προςφυγησ κατα πραξησ τησ αναθετουςασ αρχησ, η προθεςμια για την αςκηςη τησ
προδικαςτικησ προςφυγησ ειναι:
(α) δεκα (10) ημερεσ απο την κοινοποιηςη τησ προςβαλλομενησ πραξησ ςτον ενδιαφερομενο οικονομικο
φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεςα η τηλεομοιοτυπια η
(β) δεκαπεντε (15) ημερεσ απο την κοινοποιηςη τησ προςβαλλομενησ πραξησ ςε αυτον αν
χρηςιμοποιηθηκαν αλλα μεςα επικοινωνιασ, αλλωσ
γ) δεκα (10) ημερεσ απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωςη τησ πραξησ που βλαπτει τα
ςυμφεροντα του ενδιαφερομενου οικονομικου φορεα.
ε περιπτωςη παραλειψησ, η προθεςμια για την αςκηςη τησ προδικαςτικησ προςφυγησ ειναι δεκαπεντε
(15) ημερεσ απο την επομενη τησ ςυντελεςησ τησ προςβαλλομενησ παραλειψησ16.
Η προδικαςτικη προςφυγη , με βα ςη και τα ο ςα προβλε πονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατι θεται
ηλεκτρονικα βα ςει του τυποποιημε νου εντυ που και με ςω τησ λειτουργικο τητασ «Επικοινωνι α» του
υποςυςτη ματοσ προσ την Αναθε τουςα Αρχη , επιλε γοντασ κατα περι πτωςη την ε νδειξη
«Προδικαςτικη Προςφυγη » και επιςυνα πτοντασ το ςχετικο ε γγραφο ςυ μφωνα με την παρ. 3 του
α ρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτο τησ αςκηςησ τησ προδικαςτικησ προςφυγησ κατατιθεται παραβολο απο τον
προςφευγοντα υπερ του Δημοςιου, κατα τα ειδικα οριζομενα ςτο αρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποιο
επιςτρεφεται ςτον προςφευγοντα ςε περιπτωςη ολικησ η μερικησ αποδοχησ τησ προςφυγησ του η ςε
περιπτωςη που πριν την εκδοςη τησ αποφαςησ τησ ΑΕΠΠ επι τησ προςφυγησ, η αναθετουςα αρχη
ανακαλει την προςβαλλομενη πραξη η προβαινει ςτην οφειλομενη ενεργεια.
Η προθεςμι α για την α ςκηςη τησ προδικαςτικη σ προςφυγη σ και η α ςκηςη τησ κωλυ ουν τη ςυ ναψη
τησ ςυ μβαςησ επι ποινη ακυρο τητασ, η οποι α διαπιςτω νεται με απο φαςη τησ ΑΕΠΠ μετα απο
α ςκηςη προςφυγη σ, ςυ μφωνα με το α ρθρο 368 του ν. 4412/2016.
9
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Κατα τα λοιπα, η αςκηςη τησ προδικαςτικησ προςφυγησ δεν κωλυει την προοδο τησ διαγωνιςτικησ
διαδικαςιασ, , εκτοσ αν ζητηθουν προςωρινα μετρα προςταςιασ κατα το αρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθε τουςα αρχη , με ςω τησ λειτουργι ασ τησ «Επικοινωνι ασ»:
α. Κοινοποιει την προδικαςτικη προςφυγη ςε κα θε ενδιαφερο μενο τρι το ςυ μφωνα με τα
προβλεπο μενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του α ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1
του α ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιει , παρε χει προ ςβαςη ςτο ςυ νολο των ςτοιχει ων του διαγωνιςμου και διαβιβα ζει ςτην
Αρχη Εξε ταςησ Προδικαςτικω ν Προςφυγω ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπο μενα ςτην περ. β ’ τησ παρ. 1 του
α ρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςυ μφωνα και με την παρ. 1 του α ρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημενα επι τησ βαςιμοτητασ των προβαλλομενων πραγματικων και
νομικων ιςχυριςμων τησ προςφυγησ και των ιςχυριςμων τησ αναθετουςασ αρχησ και, ςε περιπτωςη
παρεμβαςησ, των ιςχυριςμων του παρεμβαινοντοσ και δεχεται (εν ολω η εν μερει) η απορριπτει την
προςφυγη με αποφαςη τησ, η οποια εκδιδεται μεςα ςε αποκλειςτικη προθεςμια εικοςι (20) ημερων απο
την ημερα εξεταςησ τησ προςφυγησ17.
Η αςκηςη τησ προδικαςτικησ προςφυγησ αποτελει προυποθεςη για την α ςκηςη των ενδικων
βοηθηματων τησ αιτηςησ αναςτολησ και τησ αιτηςησ ακυρωςησ του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεςτων πραξεων η παραλειψεων τησ αναθετουςασ αρχησ.
Όποιοσ ε χει ε ννομο ςυμφε ρον μπορει να ζητη ςει την αναςτολη τησ εκτε λεςησ τησ απο φα ςησ τησ
ΑΕΠΠ και την ακυ ρωςη τησ ενω πιον του αρμοδι ου δικαςτηρι ου 18. Δικαι ωμα α ςκηςησ των ι διων
ενδι κων βοηθημα των ε χει και η αναθε τουςα αρχη , αν η ΑΕΠΠ κα νει δεκτη την προδικαςτικη
προςφυγη . Με τα ε νδικα βοηθη ματα τησ αι τηςησ αναςτολη σ και τησ αι τηςησ ακυ ρ ωςησ λογι ζονται
ωσ ςυμπροςβαλλο μενεσ με την απο φαςη τησ ΑΕΠΠ και ο λεσ οι ςυναφει σ προσ την ανωτε ρω
απο φαςη πρα ξεισ η παραλει ψεισ τησ αναθε τουςασ αρχη σ, εφο ςον ε χουν εκδοθει η ςυντελεςτει
αντιςτοι χωσ ε ωσ τη ςυζη τηςη τησ αι τηςησ αναςτολη σ η την πρω τη ςυζη τηςη τησ αι τηςησ
ακυ ρωςησ.
Η αςκηςη τησ αιτηςησ αναςτολησ δεν εξαρταται απο την προηγουμενη αςκηςη τησ αιτηςησ ακυρωςησ.
Η αιτηςη αναςτολησ κατατιθεται ςτο αρμοδιο δικαςτηριο μεςα ςε προθεςμια δεκα (10) ημερων απο την
εκδοςη τησ αποφαςησ επι τησ προδικαςτικησ προςφυγησ και ςυζητειται το αργοτερο εντοσ τριαντα (30)
ημερων απο την καταθεςη τησ. Για την αςκηςη τησ αιτηςεωσ αναςτολησ κατατιθεται το προβλεπομενο
παραβολο, ςυμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η αςκηςη αιτηςησ αναςτολησ κωλυει τη ςυναψη τησ ςυμβαςησ, εκτοσ εαν με την προςωρινη διαταγη ο
αρμοδιοσ δικαςτησ αποφανθει διαφορετικα.
Άρθρο 5: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ –– ειρϊ ιςχύοσ
χετικα με την υπογραφη τησ ςυ μβαςησ, ιςχυ ουν τα προβλεπο μενα ςτην παρ. 5 α ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Σα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ με βα ςη τα οποι α θα εκτελεςθει το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα
παρακα τω. ε περι πτωςη αςυμφωνι ασ των περιεχομε νων ςε αυτα ο ρων, η ςειρα ιςχυ οσ
καθορι ζεται ωσ κατωτε ρω.
Σο ςυμφωνητικο .
Η παρου ςα Διακη ρυξη.
Η Οικονομικη Προςφορα .
Σο Σιμολογιο Δημοπρα τηςησ
Η Ειδικη υγγραφη Τποχρεω ςεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνικη υγγραφη Τποχρεω ςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικε σ Προδιαγραφε σ και
τα παραρτη ματα τουσ,
7. Η Σεχνικη Περιγραφη (Σ.Π.).
8. Ο Πρου πολογιςμο σ Δημοπρα τηςησ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Οι εγκεκριμε νεσ μελε τεσ του ε ργου.
10. Σο εγκεκριμε νο Φρονοδια γραμμα καταςκευη σ του ε ργου.

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ
6.1.

Σα εγγραφα τησ ςυμβαςησ ςυνταςςονται υποχρεωτικα ςτην ελληνικη γλωςςα και προαιρετικα
και ςε αλλεσ γλωςςεσ, ςυνολικα η μερικα. ε περιπτωςη αςυμφωνιασ μεταξυ των τμηματων των
εγγραφων τησ ςυμβαςησ που εχουν ςυνταχθει ςε περιςςοτερεσ γλωςςεσ, επικρατει η ελληνικη
εκδοςη. Συχον ενςταςεισ υποβαλλονται ςτην ελληνικη γλωςςα.

6.2.

Οι προςφορεσ και τα περιλαμβανομενα ςε αυτεσ ςτοιχεια, καθωσ και τα αποδεικτικα εγγραφα
ςυνταςςονται ςτην ελληνικη γλωςςα η ςυνοδευονται απο επιςημη μεταφραςη τουσ ςτην
ελληνικη γλωςςα.

6.3.

τα αλλοδαπα δημοςια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η υνθηκη τησ Φαγησ τησ
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
μπορουν να ςυνοδευονται απο μεταφραςη τουσ ςτην ελληνικη γλωςςα επικυρωμενη ειτε απο
προςωπο αρμοδιο κατα τισ διαταξεισ τησ εθνικησ νομοθεςιασ ειτε απο προςωπο κατα νομο
αρμοδιο τησ χωρασ ςτην οποια εχει ςυνταχθει εγγραφο19. Επιςησ, γινονται υποχρεωτικα
αποδεκτα ευκρινη φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπεσ αρχεσ και
εχουν επικυρωθει απο δικηγορο, ςυμφωνα με τα προβλεπομενα ςτην παρ. 2 περ. β του αρθρου
11 του ν. 2690/1999 “Κωδικασ Διοικητικησ Διαδικαςιασ”, αντικαταςταθηκε ωσ ανω με το αρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται ςε αλλη γλωςςα, χωρισ να ςυνοδευονται απο μεταφραςη
ςτην ελληνικη

6.5.

Η επικοινωνια με την αναθετουςα αρχη, καθωσ και μεταξυ αυτησ και του αναδοχου, θα γινονται
υποχρεωτικα ςτην ελληνικη γλωςςα.

Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
7.1.

Για τη δημοπρατηςη του εργου, την εκτελεςη τησ ςυμβαςησ και την καταςκευη του,
εφαρμοζονται οι διαταξεισ των παρακατω νομοθετηματων, οπωσ ιςχυουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17
του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό
περύοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό
αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» 20
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων
και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο»,
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,21
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων
ϋργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )22
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”,
- τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ»,
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), οπωσ
τροποποιηθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταυρωςη των ςτοιχειων του αναδοχου
με τα ςτοιχεια του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου
ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινη αποφαςη των Τπουργων
Αναπτυξησ και Επικρατειασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικα με τα ‘’Δικαιολογητικϊ
για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, 23,
καθωσ και η αποφαςη του Τφυπουργου Οικονομιασ και Οικονομικων υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.

7.2

7.3

Οι διαταξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωςη Κωδικα Υορου Προςτιθεμενησ Αξιασ».

7.4

Οι ςε εκτελεςη των ανωτερω διαταξεων εκδοθειςεσ κανονιςτικεσ πραξεισ24, καθωσ και λοιπεσ
διαταξεισ που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα ςτα ςυμβατικα τευχη τησ
παρουςασ καθωσ και το ςυνολο των διαταξεων του αςφαλιςτικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικη
εγκυκλιοσ που διεπει την αναθεςη και εκτελεςη του εργου τησ παρουςασ ςυμβαςησ, εςτω και αν
δεν αναφερονται ρητα.

7.5

Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται
και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε
φορϊ νομοθεςύα.

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου
8.1.

Σο εργο χρηματοδοτειται απο το Τπουργειο Εςωτερικων, απο τον κωδικο ΑΕ 055
2017Ε05500010 25
Σο ε ργο υπο κειται ςτισ κρατη ςεισ 26 που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα , περιλαμβανομε νησ
τησ κρα τηςησ υ ψουσ 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τησ Ενιαι ασ Ανεξα ρτητησ
12

ΑΔΑ: ΩΖΑΨΩ9Π-Ι7Ξ

18PROC003902560 2018-10-26

Αρχη σ Δημοςι ων υμβα ςεων, ςυ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρα τηςησ
υ ψουσ 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τησ Αρχη σ Εξε ταςησ Προδικαςτικω ν
Προςφυγω ν, ςυ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθω σ και τησ κρα τηςησ
6%0, ςυ μφωνα με τισ διατα ξεισ του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ'
αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απο φαςησ του Τπουργου Τποδομω ν και
Μεταφορω ν (Β' 2235).
8.2.

Σα γενικα ε ξοδα, ο φελοσ κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυ νςεισ απο φο ρουσ, δαςμου σ
κ.λ.π. καθορι ζονται ςτο αντι ςτοιχο α ρθρο τησ Ε..Τ. Ο Υ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του Έργου.

8.3.

Οι πληρωμε σ θα γι νονται ςυ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι ςτοιχο
α ρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμη ματοσ θα γι νεται ςε EURO.

Άρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουςα αρχη27 μπορει, κατα τη διαδικαςια αξιολογηςησ των προςφορων, να καλεςει τουσ
οικονομικουσ φορεισ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ ‘’Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ να
ςυμπληρωςουν η να διευκρινιςουν τα εγγραφα η δικαιολογητικα που εχουν υποβαλει,
ςυμπεριλαμβανομενησ και τησ οικονομικησ τουσ προςφορασ, μεςα ςε ευλογη προθεςμια, η οποια δεν
μπορει να ειναι μικροτερη απο επτα (7) ημερεσ απο την ημερομηνια κοινοποιηςησ ςε αυτουσ τησ
ςχετικησ προςκληςησ, ςυμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα ςτισ διαταξεισ των αρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Οποιαδηποτε διευκρινιςη η ςυμπληρωςη που υποβαλλεται απο τουσ προςφεροντεσ η υποψηφιουσ,
χωρισ να εχει ζητηθει απο την αναθετουςα αρχη28, δεν λαμβανεται υποψη.
Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ
Για την παρουςα διαδικαςια εχει εκδοθει η αποφαςη με αρ.πρωτ. 10197/03.10.2018 για την αναληψη
υποχρεωςησ/εγκριςη δεςμευςησ πιςτωςησ για το οικονομικο ετοσ 2018 και με αρ. 247 καταχωρηςη
ςτο βιβλιο εγκριςεων και εντολων πληρωμησ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρωνεται και ο αριθμοσ τησ αποφαςησ
εγκριςησ τησ πολυετουσ αναληψησ ςε περιπτωςη που η δαπανη εκτεινεται ςε περιςςοτερα του ενοσ
οικονομικα ετη, ςυμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).29
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου
Σύτλοσ του ϋργου
Ο τιτλοσ του εργου ειναι:
«ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΦΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΦΑ ».
11.1.

Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ)
Ο προυπολογιςμοσ δημοπρατηςησ του εργου ανερχεται ςε30 88.481,38 Ευρώ και αναλυεται
ςε:
Δαπανη Εργαςιων
: 52.583,60 €
Γενικα εξοδα και Όφελοσ εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
: 9.465,05 €
Απροβλεπτα31 (ποςοςτου 15%
επι τησ δαπανησ εργαςιων και του κονδυλιου
Γ.Ε.+Ο.Ε.)
: 9.307,30 €
που αναλωνονται ςυμφωνα με τουσ ορουσ του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
το ανωτερω ποςο προβλεπεται αναθεωρηςη ςτισ τιμεσ ποςου : 0,00 €
ςυμφωνα με το αρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Υοροσ Προςτιθεμενησ Αξιασ (ΥΠΑ) 24%
: 17.125,43 €
13
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Δεν προβλεπεται ρητρα προςθετησ καταβολησ (πριμ), ςυμφωνα με το αρθρο 149 του ν.
4412/2016.
11.2.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
Ο Δημοσ Βελου Βοχασ

11.3.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου

Θα εκτελεςτουν εργαςιεσ καταςκευησ ραμπων προςβαςησ ΑΜΕΑ ςτουσ χωρουσ των ςχολειων
και εγκαταςταςη πινακιδων ςημανςησ – διαγραμμιςεισ ςτα ςχολικα κτιρια του Δημου.
Επιςημαύνεται οτι, το φυςικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει να
μεταβαλλεται ουςιωδωσ κατα τη διαρκεια εκτελεςησ τησ ςυμβαςησ, κατα τα οριζομενα ςτην παρ. 4 του
αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολησ υφιςταται, μονο υπο τισ προυποθεςεισ των αρθρων
132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηςη των «επι ελαςςον» δαπανων με τουσ ακολουθουσ ορουσ και περιοριςμουσ:


Δεν τροποποιειται το «βαςικο ςχεδιο» τησ προκηρυξησ, ουτε οι προδιαγραφεσ του εργου, οπωσ
περιγραφονται ςτα ςυμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργαςιων τησ αρχικησ ςυμβαςησ.



Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.



Δεν χρηςιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργαςιων που δεν υπηρχαν ςτην αρχικη ςυμβαςη.



Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργαςιων
του εργου, ποςοςτο εικοςι τοισ εκατο (20%) τησ ςυμβατικησ δαπανησ ομαδασ εργαςιων του εργου
ουτε, αθροιςτικα, ποςοςτο δεκα τοισ εκατο (10%) τησ δαπανησ τησ αρχικησ αξιασ ςυμβαςησ χωρισ
Υ.Π.Α., αναθεωρηςη τιμων και απροβλεπτεσ δαπανεσ. την αθροιςτικη αυτη ανακεφαλαιωςη
λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορεσ δαπανησ απο μια ομαδα εργαςιων ςε αλλη.
Σα ποςα που εξοικονομουνται, εφοςον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%), μειωνουν
ιςοποςα τη δαπανη τησ αξιασ ςυμβαςησ χωρισ Υ.Π.Α., αναθεωρηςεισ και απροβλεπτεσ δαπανεσ. Για
τη χρηςη των «επι ελαςςον δαπανων» απαιτειται ςε καθε περιπτωςη η ςυμφωνη γνωμη του
Σεχνικου
υμβουλιου,
υςτερα
απο
ειςηγηςη
του
φορεα
υλοποιηςησ.
Ο προυπολογιςμοσ των εργων ςτα οποια εφαρμοζεται η παραγραφοσ αυτη αναλυεται ςε Οομαδεσ
εργαςιων, οι οποιεσ ςυντιθενται απο εργαςιεσ που υπαγονται ςε ενιαια υποςυνολα του τεχνικου
αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο καταςκευησ και επιδεχονται το ιδιο ποςοςτο
εκπτωςησ ςτισ τιμεσ μοναδασ τουσ. Με αποφαςη του Τπουργου Τποδομων και Μεταφορων, η οποια
μετα την εκδοςη τησ θα εχει εφαρμογη ςε ολα τα ωσ ανω εργα, προςδιοριζονται οι ομαδεσ εργαςιων
ανα κατηγορια εργων.

Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικη προθεςμι α εκτε λεςησ του ε ργου, ορι ζεται ςε τρεισ (3) μόνεσ απο την ημε ρα
υπογραφη σ τησ ςυ μβαςησ 32.
Οι αποκλειςτικε σ και ενδεικτικε σ τμηματικε σ προθεςμι εσ του ε ργου αναφε ρονται ςτην Ε..Τ.
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών
13.1

Η επιλογη του Αναδοχου, θα γι νει ςυ μφωνα με την «ανοικτη διαδικαςι α» του α ρθρου 27
του ν. 4412/2016 και υπο τισ πρου ποθε ςεισ του νο μου αυτου .

13.2

Η οικονομικη προςφορα των διαγωνιζομε νων, θα ςυνταχθει και υποβληθει ςυ μφωνα με
τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
14

ΑΔΑ: ΩΖΑΨΩ9Π-Ι7Ξ

18PROC003902560 2018-10-26

13.3

Κα θε προςφε ρων μπορει να υποβα λει μο νο μι α προςφορα .

13.4

Δεν επιτρε πεται η υποβολη εναλλακτικω ν προςφορω ν. 34

13.5

Δε γι νονται δεκτε σ προςφορε σ για με ροσ του αντικειμε νου τησ ςυ μβαςησ.

33

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ
Κριτη ριο για την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ει ναι η πλε ον ςυμφε ρουςα απο οικονομικη α ποψη
προςφορα μο νο βα ςει τιμη σ (χαμηλο τερη τιμη ).
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ
15.1

Για την ςυμμετοχη ςτον διαγωνιςμο απαιτει ται η κατα θεςη απο τουσ ςυμμετε χοντεσ
οικονομικου σ φορει σ, κατα τουσ ο ρουσ τησ παρ. 1 α) του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικη σ επιςτολη σ ςυμμετοχη σ, που ανε ρχεται ςτο ποςο των 1.427,00 ευρώ. 35
την περι πτωςη ε νωςησ οικονομικω ν φορε ων, η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ περιλαμβα νει και τον
ο ρο ο τι η εγγυ ηςη καλυ πτει τισ υποχρεω ςεισ ο λων των οικονομικω ν φορε ων που
ςυμμετε χουν ςτην ε νωςη.

15.2

Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ ςυμμετοχη σ περιλαμβα νουν, ςυ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κατ’ ελα χιςτον τα ακο λουθα ςτοιχει α :
α) την ημερομηνι α ε κδοςησ,
β) τον εκδο τη,
γ) τον κυ ριο του ε ργου η το φορε α καταςκευη σ του ε ργου Δη μοσ Βε λου Βοχασ προσ τον
οποι ο απευθυ νονται,
δ) τον αριθμο τησ εγγυ ηςησ,
ε) το ποςο που καλυ πτει η εγγυ ηςη,
ςτ) την πλη ρη επωνυμια, τον Α.Υ.Μ. και τη διευ θυνςη του οικονομικου φορε α υπε ρ του
οποι ου εκδι δεται η εγγυ ηςη (ςτην περι πτωςη ε νωςησ αναγρα φονται ο λα τα παρ απα νω
για κα θε με λοσ τησ ε νωςησ),
ζ) τουσ ο ρουσ ο τι: αα) η εγγυ ηςη παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε εκδο τησ
παραιτει ται του δικαιω ματοσ τησ διαιρε ςεωσ και τησ διζη ςεωσ, και ββ) ο τι ςε
περι πτωςη κατα πτωςησ αυτη σ, το ποςο τησ κατα πτωςησ υπο κειται ςτο εκα ςτοτε
ιςχυ ον τε λοσ χαρτοςη μου,
η) τα ςτοιχει α τησ διακη ρυξησ (αριθμο σ, ε τοσ, τι τλοσ ε ργου ) και την καταληκτικη
ημερομηνι α υποβολη σ προςφορω ν,
θ) την ημερομηνι α λη ξησ η τον χρο νο ιςχυ οσ τησ εγγυ ηςησ,
ι) την ανα ληψη υποχρε ωςησ απο τον εκδο τη τησ εγγυ ηςησ να καταβα λει το ποςο τησ
εγγυ ηςησ ολικα η μερικα εντο σ πε ντε (5) ημερω ν μετα απο απλη ε γγραφη ειδοποι ηςη
εκει νου προσ τον οποι ο απευθυ νεται.
(το ςημει ο αυτο γι νεται παραπομπη ςτα ςχετικα υποδει γματα, εφο ςον υπα ρχουν).

15.3

Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ πρε πει να ιςχυ ει τουλα χιςτον για τρια ντα (30) ημε ρεσ μετα τη
λη ξη του χρο νου ιςχυ οσ τησ προςφορα σ του α ρθρου 19 τησ παρου ςασ, η τοι με χρι
15/06/2019, α λλωσ η προςφορα απορρι πτεται. Η αναθε τουςα αρχη μπορει , πριν τη
λη ξη τησ προςφορα σ, να ζητα απο τον προςφε ροντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τουσ,
τη δια ρκεια ιςχυ οσ τησ προςφορα σ και τησ εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ.

15.4

Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ καταπι πτει, υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, μετα απο γνω μη του
Σεχνικου υμβουλι ου αν ο προςφε ρων αποςυ ρει την προςφορα του κατα τη δια ρκεια
ιςχυ οσ αυτη σ και ςτισ περιπτω ςεισ του α ρθρου 4.2 τησ παρου ςασ.
Η ε νςταςη του αναδοχου κατα τησ αποφα ςεωσ δεν αναςτε λλει την ει ςπραξη του ποςου
τησ εγγυη ςεωσ.
15

ΑΔΑ: ΩΖΑΨΩ9Π-Ι7Ξ

15.5

18PROC003902560 2018-10-26

Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ επιςτρε φεται ςτον ανα δοχο με την προςκο μιςη τησ
εγγυ ηςησ καλη σ εκτε λεςησ.
Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ επιςτρε φεται ςτουσ λοιπου σ προςφε ροντεσ, ςυ μφωνα με τα
ειδικο τερα οριζο μενα ςτο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016 36.

Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)37
16.1

Δεν38 προβλε πεται η χορη γηςη προκαταβολη σ ςτον Ανα δοχο 39

16.2

Δεν προβλεπεται η πληρωμη πριμ ςτην παρουςα ςυμβαςη

Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου
17.1 Για την υπογραφη τησ ςυ μβαςησ απαιτει ται η παροχη εγγυ ηςησ καλη σ εκτε λεςησ, ςυ μφωνα με
το α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψοσ τησ οποι ασ καθορι ζεται ςε ποςοςτο 5% επι τησ
αξι ασ τησ ςυ μβαςησ, χωρι σ Υ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η κατα την υπογραφη τησ ςυ μβαςησ.
Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ καταπι πτει ςτην περι πτωςη παρα βαςησ των ο ρων τησ ςυ μβαςησ,
ο πωσ αυτη ειδικο τερα ορι ζει.
ε περι πτωςη τροποποι ηςησ τησ ςυ μβαςησ κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α ςυνεπα γεται
αυ ξηςη τησ ςυμβατικη σ αξι ασ, ο ανα δοχοσ ει ναι υποχρεωμε νοσ να καταθε ςει πριν την τροποποι ηςη,
ςυμπληρωματικη εγγυ ηςη το υ ψοσ τησ οποι ασ ανε ρχεται ςε ποςοςτο 5% επι του ποςου τησ
αυ ξηςησ χωρι σ ΥΠΑ.
Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ τησ ςυ μβαςησ καλυ πτει ςυνολικα και χωρι σ διακρι ςεισ την εφαρμογη
ο λων των ο ρων τησ ςυ μβαςησ και κα θε απαι τηςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ η του κυρι ου του ε ργου
ε ναντι του αναδοχου.
Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαςη
του Προι ςταμε νου τησ Διευθυ νουςασ Τπηρεςι ασ, ιδι ωσ μετα την οριςτικοποι ηςη τησ ε κπτ ωςησ του
αναδοχου. Η ε νςταςη του αναδοχου κατα τησ αποφα ςεωσ δεν αναςτε λλει την ει ςπραξη του ποςου
τησ εγγυη ςεωσ.
Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ καλη σ εκτε λεςησ 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 .

17.2 Εγγυ ηςη καλη σ λειτουργι ασ
Δεν προβλεπεται40

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικεσ επιςτολεσ των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιςτωτικα ό χρηματοδοτικϊ
ιδρυματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του
ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα ςτα κρατη- μελη τησ Ενωςησ η του
Ευρωπαικου Οικονομικου Φωρου η ςτα κρατη-μερη τησ Δ και εχουν, ςυμφωνα με τισ ιςχυουςεσ
διαταξεισ, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επιςησ, να εκδιδονται απο το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. η να
παρεχονται με γραμματιο του Σαμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, με παρακαταθεςη ςε αυτο του
αντιςτοιχου χρηματικου ποςου. 41
Αν ςυςταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεςησ χρεογραφων ςτο Σαμειο
Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τοκομεριδια η μεριςματα που ληγουν κατα τη διαρκεια τησ
εγγυηςησ επιςτρεφονται μετα τη ληξη τουσ ςτον υπερ ου η εγγυηςη οικονομικο φορεα.
16
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17.Α.2 Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ εκδι δονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορε α/ αναδοχου απο
ε ναν η περιςςο τερουσ εκδο τεσ τησ παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τωσ του υ ψουσ των.
Εαν η εγγυηςη εκδοθει απο αλλοδαπο πιςτωτικο ιδρυμα μπορει να ςυνταχθει ςε μια απο τισ επιςημεσ
γλωςςεσ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ, αλλα θα ςυνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραςη ςτην ελληνικη
γλωςςα, ςυμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο αρθρο 6.3. τησ παρουςασ.
Η αναθετουςα αρχη επικοινωνει με τουσ φορεισ που φερονται να εχουν εκδωςει τισ εγγυητικεσ
επιςτολεσ, προκειμενου να διαπιςτωςει την εγκυροτητα τουσ42.
Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορώναποςφρϊγιςησ
Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορων43 οριζεται η 26η
Νοεμβρύου 2018, ημερα Δευτϋρα και ωρα 13.00.
Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ
Νοεμβρύου 2018, ημερα Πϋμπτη και ωρα 10.00 π.μ.44

των προςφορω ν ορι ζεται η 29η

Αν,
για
λογουσ
ανωτερασ
βιασ
η για τεχνικουσ λογουσ δεν διενεργηθει η αποςφραγιςη κατα την οριςθειςα ημερα η αν μεχρι τη μερα
αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προςφορα, η αποςφραγιςη και η καταληκτικη ημερομηνια αντιςτοιχα
μετατιθενται ςε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαςη τησ αναθετουςασ αρχησ. Η αποφαςη αυτη
κοινοποιειται ςτουσ προςφεροντεσ, με ςω τησ λειτουργικο τητασ “Επικοινωνι α”,
πϋντε (5)
τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, και αναρταται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην
ιςτοςελιδα τησ αναθετουςασ αρχησ, εφοςον διαθετει, καθωσ και ςτον ειδικο , δημο ςια προςβα ςιμο,
χω ρο “ηλεκτρονικοι διαγωνιςμοι ” τησ πυ λησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νεα
αυτη ημερομηνια δεν καταςτει δυνατη η αποςφραγιςη των προςφορων η δεν υποβληθουν προςφορεσ,
μπορει να οριςθει και νεα ημερομηνια, εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο
προηγουμενων εδαφιων.

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Καθε υποβαλλομενη προςφορα δεςμευει τον ςυμμετεχοντα ςτον διαγωνιςμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαςτημα ϋξι (6) μηνών45, απο την ημερομηνια ληξησ τησ προθεςμιασ
υποβολησ των προςφορων.
Η αναθε τουςα αρχη μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ιςχυ οσ τησ προςφορα σ, να ζητα απο τουσ
προςφε ροντεσ να παρατει νουν τη δια ρκεια ιςχυ οσ τησ προςφορα σ τουσ και τησ εγγυ ηςησ
ςυμμετοχη σ.
Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
1. Η προκηρυξη ςυμβαςησ 46 και η παρουςα Διακηρυξη δημοςιευθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ…………..).
2. Η Διακη ρυξη αναρτα ται και ςτην ιςτοςελι δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (www. velo-vocha
.gr),
ςυ μφωνα με το α ρθρο 2 τησ παρου ςασ.
3. Περι ληψη τησ παρου ςασ Διακη ρυξησ δημοςιευ εται ςτον Ελληνικο Συ πο47, ςυ μφωνα με το α ρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται ςτο προγραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Σα εξοδα των εκ τησ κειμενησ νομοθεςιασ απαραιτητων δημοςιευςεων τησ προκηρυξησ τησ δημοπραςιασ
ςτην οποια αναδειχθηκε αναδοχοσ, βαρυνουν τον ιδιο και ειςπραττονται με τον πρωτο λογαριαςμο
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πληρωμησ του εργου. Σα εξοδα δημοςιευςεων των τυχον προηγουμενων διαγωνιςμων για την αναθεςη
του ιδιου εργου, καθωσ και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου δημοςιευςεων βαρυνουν την
αναθετουςα αρχη και καταβαλλονται απο τισ πιςτωςεισ του εργου.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςυμβαςη ανατιθεται βαςει του κριτηριου του αρθρου 14 τησ παρουςασ, ςε προςφεροντα ο οποιοσ δεν
αποκλειεται απο τη ςυμμετοχη βαςει τησ παρ. Α του αρθρου 22 τησ παρουςασ και πληροι τα κριτηρια
επιλογησ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 τησ παρουςασ.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
21. 1 Δικαιωμα ςυμμετοχησ εχουν φυςικα η νομικα προςωπα, η ενωςεισ αυτων 48 που
49και που ειναι
δραςτηριοποιουνται ςτην κατηγορύα ϋργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ
εγκατεςτημενα ςε:
α) ςε κρατοσ-μελοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρατοσ-μελοσ του Ευρωπαικου Οικονομικου Φωρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τριτεσ χωρεσ που εχουν υπογραψει και κυρωςει τη Δ, ςτο βαθμο που η υπο αναθεςη δημοςια
ςυμβαςη καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικεσ ςημειωςεισ του ςχετικου με την
Ένωςη
Προςαρτηματοσ
I
τησ
ωσ
ανω
υμφωνιασ,
καθωσ
και
δ) ςε τριτεσ χωρεσ που δεν εμπιπτουν ςτην περιπτωςη γ΄ τησ παρουςασ παραγραφου και εχουν ςυναψει
διμερεισ η πολυμερεισ ςυμφωνιεσ με την Ένωςη ςε θεματα διαδικαςιων αναθεςησ δημοςιων ςυμβαςεων.
21.2 Οικονομικοσ φορεασ ςυμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ωσ μελοσ ενωςησ.50,
21.3 Οι ενωςεισ οικονομικων φορεων ςυμμετεχουν υπο τουσ ορουσ των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τισ εν λογω ενωςεισ να περιβληθουν ςυγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προςφορασ. ε περιπτωςη που η ενωςη αναδειχθει αναδοχοσ η νομικη τησ μορφη πρεπει να ειναι τετοια
που να εξαςφαλιζεται η υπαρξη ενοσ και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωςη (πχ
κοινοπραξια).
Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ
Οι μεμονωμενοι προςφεροντεσ πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικησ επιλογησ. την
περιπτωςη ενωςησ οικονομικων φορεων, η πληρωςη των απαιτηςεων του αρθρου 22 Α και Β πρεπει να
ικανοποιειται απο καθε μελοσ τησ ενωςησ.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού
Καθε προςφερων αποκλεύεται απο τη ςυμμετοχη ςε διαδικαςια ςυναψησ ςυμβαςησ, εφοςον ςυντρεχει
ςτο προςωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυςικο η νομικο προςωπο) η ςε ενα απο τα μελη του
(αν προκειται περι ενωςησ οικονομικων φορεων) ενασ απο τουσ λογουσ των παρακατω περιπτωςεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εισ βαροσ του
ακολουθουσ λογουσ:

αμετακλητη51 καταδικαςτικη αποφαςη για εναν απο τουσ

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, οπωσ αυτη οριζεται ςτο αρθρο 2 τησ αποφαςησ-πλαιςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλιου τησ 24ησ Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηςη του οργανωμενου
εγκληματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, οπωσ οριζεται ςτο αρθρο 3 τησ ςυμβαςησ περι τησ καταπολεμηςησ τησ διαφθορασ ςτην
οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαικων Κοινοτητων η των κρατων-μελων τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παραγραφο 1 του αρθρου 2 τησ αποφαςησ-πλαιςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλιου τησ 22ασ Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηςη τησ δωροδοκιασ ςτον ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθωσ και οπωσ οριζεται ςτην κειμενη νομοθεςια η ςτο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα,
γ) απϊτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 τησ ςυμβαςησ ςχετικα με την προςταςια των οικονομικων
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ςυμφεροντων των Ευρωπαικων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οποια κυρωθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικεσ δραςτηριοτητεσ, οπωσ
οριζονται, αντιςτοιχωσ, ςτα αρθρα 1 και 3 τησ αποφαςησ-πλαιςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλιου τησ
13ησ Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηςη τησ τρομοκρατιασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) η ηθικη
αυτουργια η ςυνεργεια η αποπειρα διαπραξησ εγκληματοσ, οπωσ οριζονται ςτο αρθρο 4 αυτησ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ η χρηματοδοτηςη τησ τρομοκρατιασ,
οπωσ αυτεσ οριζονται ςτο αρθρο 1 τησ Οδηγιασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του
υμβουλιου τησ 26ησ Οκτωβριου 2005, ςχετικα με την προληψη τησ χρηςιμοποιηςησ του
χρηματοπιςτωτικου ςυςτηματοσ για τη νομιμοποιηςη εςοδων απο παρανομεσ δραςτηριοτητεσ και τη
χρηματοδοτηςη τησ τρομοκρατιασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οποια ενςωματωθηκε ςτην εθνικη
νομοθεςια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, οπωσ οριζονται ςτο αρθρο 2 τησ
Οδηγιασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του υμβουλιου τησ 5ησ Απριλιου 2011, για την
προληψη και την καταπολεμηςη τησ εμποριασ ανθρωπων και για την προςταςια των θυματων τησ,
καθωσ και για την αντικαταςταςη τησ αποφαςησ-πλαιςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλιου (ΕΕ L 101 τησ
15.4.2011, ς. 1), η οποια ενςωματωθηκε ςτην εθνικη νομοθεςια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικοσ φορεασ αποκλειεται επιςησ οταν το προςωπο εισ βαροσ του οποιου εκδοθηκε
αμετακλητη καταδικαςτικη αποφαςη ειναι μελοσ του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου
του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουςια εκπροςωπηςησ, ληψησ αποφαςεων η ελεγχου ςε αυτο.
τισ περιπτωςεισ εταιρειων περιοριςμενησ ευθυνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωςη του προηγουμενου εδαφιου, αφορα τουσ
διαχειριςτεσ.
τισ περιπτωςεισ ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωςη του προηγουμενου εδαφιου αφορα τον
Διευθυνοντα υμβουλο, καθωσ και ολα τα μελη του Διοικητικου υμβουλιου.
τισ περιπτωςεισ των ςυνεταιριςμων, η εν λογω υποχρεωςη αφορα τα μελη του Διοικητικου
υμβουλιου52.
22.A.2 Όταν ο προςφερων εχει αθετηςει τισ υποχρεωςεισ του οςον αφορα ςτην καταβολη φορων η
ειςφορων κοινωνικησ αςφαλιςησ και αυτο εχει διαπιςτωθει απο δικαςτικη η διοικητικη αποφαςη με
τελεςιδικη και δεςμευτικη ιςχυ, ςυμφωνα με διαταξεισ τησ χωρασ οπου ειναι εγκατεςτημενοσ η την
εθνικη νομοθεςια η/και η αναθετουςα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεςα οτι ο
προςφερων εχει αθετηςει τισ υποχρεωςεισ του οςον αφορα την καταβολη φορων η ειςφορων
κοινωνικησ αςφαλιςησ.
Αν ο προςφερων ειναι Έλληνασ πολιτησ η εχει την εγκαταςταςη του ςτην Ελλαδα, οι υποχρεωςεισ του
που αφορουν τισ ειςφορεσ κοινωνικησ αςφαλιςησ καλυπτουν, τοςο την κυρια, οςο και την επικουρικη
αςφαλιςη.
Δεν αποκλειεται ο προςφερων, οταν εχει εκπληρωςει τισ υποχρεωςεισ του, ειτε καταβαλλοντασ τουσ
φορουσ η τισ ειςφορεσ κοινωνικησ αςφαλιςησ που οφειλει, ςυμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωςη,
των δεδουλευμενων τοκων η των προςτιμων, ειτε υπαγομενοσ ςε δεςμευτικο διακανονιςμο για την
καταβολη τουσ.
22.Α.2α Η αναθετουςα αρχη γνωριζει η μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεςα οτι εχουν επιβληθει
ςε βαροσ του οικονομικου φορεα, μεςα ςε χρονικο διαςτημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια
ληξησ τησ προθεςμιασ υποβολησ προςφορασ:
αα) τρεισ (3) πραξεισ επιβολησ προςτιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του ωματοσ Επιθεωρηςησ
Εργαςιασ για παραβαςεισ τησ εργατικησ νομοθεςιασ που χαρακτηριζονται, ςυμφωνα με την υπουργικη
αποφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπωσ εκαςτοτε ιςχυει, ωσ «υψηλησ» η «πολυ υψηλησ»
ςοβαροτητασ, οι οποιεσ προκυπτουν αθροιςτικα απο τρεισ (3) διενεργηθεντεσ ελεγχουσ, η ββ) δυο (2)
πραξεισ επιβολησ προςτιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του ωματοσ Επιθεωρηςησ Εργαςιασ για
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παραβαςεισ τησ εργατικησ νομοθεςιασ που αφορουν την αδηλωτη εργαςια, οι οποιεσ προκυπτουν
αθροιςτικα απο δυο (2) διενεργηθεντεσ ελεγχουσ.
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωςεισ πρεπει να εχουν αποκτηςει τελεςιδικη και δεςμευτικη ιςχυ53.
22.A.3 α) Κατ’εξαιρεςη, για τουσ πιο κατω επιτακτικουσ λογουσ δημοςιου ςυμφεροντοσ ............ 54( οπωσ
δημοςιασ υγειασ η προςταςιασ του περιβαλλοντοσ, οι οποιοι ςυμπληρωνονται απο την αναθετουςα
αρχη ) δεν εφαρμοζονται οι παραγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιρεςη, οταν ο αποκλειςμοσ ειναι ςαφωσ δυςαναλογοσ, ιδιωσ οταν μονο μικρα ποςα των
φορων η των ειςφορων κοινωνικησ αςφαλιςησ δεν εχουν καταβληθει η οταν ο προςφερων
ενημερωθηκε ςχετικα με το ακριβεσ ποςο που οφειλεται λογω αθετηςησ των υποχρεωςεων του οςον
αφορα ςτην καταβολη φορων η ειςφορων κοινωνικησ αςφαλιςησ ςε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε τη
δυνατοτητα να λαβει μετρα, ςυμφωνα με το τελευταιο εδαφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του αρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο την εκπνοη τησ προθεςμιασ υποβολησ προςφορασ του αρθρου 18 τησ παρουςασ,
δεν εφαρμοζεται 55η παραγραφοσ 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:56
(α) εχει αθετηςει τισ υποχρεωςεισ που προβλεπονται ςτην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαν ο οικονομικοσ φορεασ τελει υπο πτωχευςη η εχει υπαχθει ςε διαδικαςια εξυγιανςησ η ειδικησ
εκκαθαριςησ η τελει υπο αναγκαςτικη διαχειριςη απο εκκαθαριςτη η απο το δικαςτηριο η εχει υπαχθει
ςε διαδικαςια πτωχευτικου ςυμβιβαςμου η εχει αναςτειλει τισ επιχειρηματικεσ του δραςτηριοτητεσ η
εαν βριςκεται ςε οποιαδηποτε αναλογη καταςταςη προκυπτουςα απο παρομοια διαδικαςια,
προβλεπομενη ςε εθνικεσ διαταξεισ νομου. Η αναθετουςα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν οικονομικο
φορεα, ο οποιοσ βριςκεται ςε μια εκ των καταςταςεων που αναφερονται ςτην παραπανω περιπτωςη,
υπο την προυποθεςη οτι η αναθετουςα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεασ ειναι ςε θεςη να
εκτελεςει τη ςυμβαςη, λαμβανοντασ υποψη τισ ιςχυουςεσ διαταξεισ και τα μετρα για τη ςυνεχιςη τησ
επιχειρηματικησ του λειτουργιασ (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκωσ ευλογεσ ενδειξεισ που οδηγουν ςτο ςυμπεραςμα οτι ο οικονομικοσ φορεασ
ςυνηψε ςυμφωνιεσ με αλλουσ οικονομικουσ φορεισ με ςτοχο τη ςτρεβλωςη του ανταγωνιςμου,
δ) εαν μια καταςταςη ςυγκρουςησ ςυμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορει να θεραπευθει αποτελεςματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεςα,
(ε) εαν μια καταςταςη ςτρεβλωςησ του ανταγωνιςμου απο την προτερη ςυμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμαςια τησ διαδικαςιασ ςυναψησ ςυμβαςησ, κατα τα οριζομενα ςτο αρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεςα,
(ςτ) εαν ο οικονομικοσ φορεασ εχει επιδειξει ςοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεςη ουςιωδουσ απαιτηςησ ςτο πλαιςιο προηγουμενησ δημοςιασ ςυμβαςησ, προηγουμενησ
ςυμβαςησ με αναθετοντα φορεα η προηγουμενησ ςυμβαςησ παραχωρηςησ που ειχε ωσ αποτελεςμα την
προωρη καταγγελια τησ προηγουμενησ ςυμβαςησ, αποζημιωςεισ η αλλεσ παρομοιεσ κυρωςεισ,
(ζ) εαν ο οικονομικοσ φορεασ εχει κριθει ενοχοσ ςοβαρων ψευδων δηλωςεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωςη τησ απουςιασ των λογων αποκλειςμου η την
πληρωςη των κριτηριων επιλογησ, εχει αποκρυψει τισ πληροφοριεσ αυτεσ η δεν ειναι ςε θεςη να
προςκομιςει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 τησ παρουςασ,
(η) εαν ο οικονομικοσ φορεασ επιχειρηςε να επηρεαςει με αθεμιτο τροπο τη διαδικαςια ληψησ
αποφαςεων τησ αναθετουςασ αρχησ, να αποκτηςει εμπιςτευτικεσ πληροφοριεσ που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα ςτη διαδικαςια ςυναψησ ςυμβαςησ η να παραςχει εξ αμελειασ
παραπλανητικεσ πληροφοριεσ που ενδεχεται να επηρεαςουν ουςιωδωσ τισ αποφαςεισ που αφορουν τον
αποκλειςμο, την επιλογη η την αναθεςη,
(θ) εαν ο οικονομικοσ φορεασ εχει διαπραξει ςοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει ςε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.
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22.Α.5. Αποκλειεται απο τη ςυμμετοχη ςτη διαδικαςια ςυναψησ δημοςιασ ςυμβαςησ (διαγωνιςμο),
οικονομικοσ φορεασ εαν ςυντρεχουν οι προυποθεςεισ εφαρμογησ τησ παρ. 4 του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 57
22.Α.6. Η αναθετουςα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα ςε οποιοδηποτε χρονικο ςημειο κατα τη
διαρκεια τησ διαδικαςιασ ςυναψησ ςυμβαςησ, οταν αποδεικνυεται οτι αυτοσ βριςκεται λογω πρα ξεων η
παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικαςια, ςε μια απο τισ περιπτωςεισ των προηγουμενων
παραγραφων.
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ
παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 22.Α.4 ςτα τρύα (3)
ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.58
22.Α.7. Οικονομικοσ φορεασ που εμπιπτει ςε μια απο τισ καταςταςεισ που αναφερονται ςτισ
παραγραφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.459 μπορει να προςκομιζει ςτοιχεια προκειμενου να αποδειξει οτι
τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιςτια του, παροτι ςυντρεχει ο ςχετικοσ λογοσ
αποκλειςμου. Εαν τα ςτοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικοσ φορεασ δεν αποκλειεται απο τη
διαδικαςια ςυναψησ ςυμβαςησ. Σα μετρα που λαμβανονται απο τουσ οικονομικουσ φορεισ
αξιολογουνται ςε ςυναρτηςη με τη ςοβαροτητα και τισ ιδιαιτερεσ περιςταςεισ του ποινικου αδικηματοσ
η του παραπτωματοσ. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωςτοποιειται ςτον οικονομικο φορεα το
ςκεπτικο τησ αποφαςησ αυτησ. Οικονομικοσ φορεασ που εχει αποκλειςτει, με τελεςιδικη αποφαςη, απο
τη ςυμμετοχη ςε διαδικαςιεσ ςυναψησ ςυμβαςησ η αναθεςησ παραχωρηςησ δεν μπορει να κανει χρηςη
τησ ανωτερω δυνατοτητασ κατα την περιοδο του αποκλειςμου που οριζεται ςτην εν λογω αποφαςη ςτο
κρατοσ - μελοσ ςτο οποιο ιςχυει η αποφαςη.
22.Α.8. Η αποφαςη για την διαπιςτωςη τησ επαρκειασ η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτισ παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικοσ φορεασ που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαςη του αρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινη του αποκλειςμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο την παρουςα διαδικαςια
ςυναψησ δημοςιασ ςυμβαςησ .
Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 60
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορα την καταλληλοτητα για την αςκηςη τησ επαγγελματικησ δραςτηριοτητασ, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεισ να ειναι εγγεγραμμενοι ςτο ςχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται ςτο κρατοσ
εγκαταςταςησ τουσ. Ειδικα οι προςφεροντεσ που ειναι εγκατεςτημενοι ςτην Ελλαδα απαιτειται να ειναι
εγγεγραμμενοι ςτο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρηςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η ςτα Νομαρχιακα Μητρωα ςτην
κατηγορια/-ιεσ εργου του αρθρου 21 τησ παρουςασ61. Οι προςφεροντεσ που ειναι εγκατεςτημενοι ςε
κρατοσ μελοσ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι ςτα Μητρωα του
παραρτηματοσ ΦΙ του Προςαρτηματοσ Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια62
α) Βεβαιωςη εγγραφησ ςτο ΜΕΕΠ
β) Ειδικα οι εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ που ειναι εγγεγραμμενεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεςτου υπολοιπου εργολαβικων ςυμβαςεων, ςυμφωνα
με τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπωσ ιςχυει.
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)
Όςον αφορα τα κριτηρια τησ οικονομικησ και χρηματοοικονομικησ επαρκειασ και τα κριτηρια ςχετικα με
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την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενασ οικονομικοσ φορεασ μπορει, να ςτηριζεται ςτισ
ικανοτητεσ αλλων φορεων, αςχετωσ τησ νομικησ φυςησ των δεςμων του με αυτουσ.
Η αναθετουςα αρχη ελεγχει, ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο αρθρο 23 τησ παρουςασ, εαν οι φορεισ, ςτισ
ικανοτητεσ των οποιων προτιθεται να ςτηριχθει ο προςφερων, πληρουν τα ςχετικα κριτηρια επιλογησ
και εαν ςυντρεχουν λογοι αποκλειςμου κατα τα οριζομενα ςτην παρουςα διακηρυξη. Όςον αφορα τα
κριτηρια που ςχετιζονται με τουσ τιτλουσ ςπουδων και τα επαγγελματικα προςοντα που οριζονται ςτην
περιπτωςη ςτ του Μερουσ ΙΙ του Παραρτηματοσ ΦΙΙ του Προςαρτηματοσ Α ν. 4412/2016 η με την
ςχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεισ, μπορουν να βαςιζονται ςτισ ικανοτητεσ αλλων
φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεςουν τισ εργαςιεσ η τισ υπηρεςιεσ για τισ οποιεσ απαιτουνται οι
ςυγκεκριμενεσ ικανοτητεσ.
Όταν ο οικονομικοσ φορεασ ςτηριζεται ςτισ ικανοτητεσ αλλων φορεων οςον αφορα τα κριτηρια που
ςχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικοσ φορεασ και αυτοι οι
φορεισ ειναι απο κοινου υπευθυνοι63 για την εκτελεςη τησ ςυμβαςησ.
την περιπτωςη ενωςησ οικονομικων φορεων, η ενωςη μπορει να ςτηριζεται ςτισ ικανοτητεσ των
ςυμμετεχοντων ςτην ενωςη η αλλων φορεων (για τα κριτηρια τησ οικονομικησ και χρηματοοικονομικησ
επαρκειασ και τα κριτηρια ςχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα).
Η εκτελεςη ολων των εργαςιων64 γινεται υποχρεωτικα απο τον προςφεροντα η, αν η προςφορα
υποβαλλεται απο ενωςη οικονομικων φορεων, απο εναν απο τουσ ςυμμετεχοντεσ ςτην ενωςη αυτη.

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ65
23.1 Κατα την υποβολη προςφορων οι οικονομικοι φορεισ υποβαλλουν το Συποποιημενο Έντυπο
Τπευθυνησ Δηλωςησ (ΣΕΤΔ) του αρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωςη, με τισ ςυνεπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ
αντικαταςταςη των πιςτοποιητικων που εκδιδουν δημοςιεσ αρχεσ η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντασ οτι ο
εν λογω οικονομικοσ φορεασ πληροι τισ ακολουθεσ προυποθεςεισ:
α) δεν βριςκεται ςε μια απο τισ καταςταςεισ του αρθρου 22 Α τησ παρουςασ,
β) πληροι τα ςχετικα κριτηρια επιλογησ τα οποια εχουν καθοριςτει, ςυμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε τησ
παρουςασ.
ε οποιοδηποτε χρονικο ςημειο κατα τη διαρκεια τησ διαδικαςιασ, μπορει να ζητηθει απο τουσ
προςφεροντεσ να υποβαλλουν ολα η οριςμενα δικαιολογητικα τησ επομενησ παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη τησ διαδικαςιασ.
Κατα την υποβολη του ΣΕΤΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωςη εκπροςωπου
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλειςμου που αναφερονται ςτο
αρθρο 22.Α.1 τησ παρουςασ, για το ςυνολο των φυςικων προςωπων που ειναι μελη του διοικητικου,
διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουςια εκπροςωπηςησ, ληψησ αποφαςεων η ελεγχου
ςε αυτον 66.
Ωσ εκπροςωποσ του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντοσ, νοειται ο νομιμοσ εκπροςωποσ
αυτου, οπωσ προκυπτει απο το ιςχυον καταςτατικο η το πρακτικο εκπροςωπηςησ του κατα το χρονο
υποβολησ τησ προςφορασ η το αρμοδιωσ εξουςιοδοτημενο φυςικο προςωπο να εκπροςωπει τον
οικονομικο φορεα για διαδικαςιεσ ςυναψησ ςυμβαςεων η για τη ςυγκεκριμενη διαδικαςια ςυναψησ
ςυμβαςησ67.
την περιπτωςη υποβολησ προςφορασ απο ενωςη οικονομικων φορεων, το Συποποιημενο Έντυπο
Τπευθυνησ Δηλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβαλλεται χωριςτα απο καθε μελοσ τησ ενωςησ.
την περιπτωςη που προςφερων οικονομικοσ φορεασ δηλωνει ςτο Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ
Δηλωςησ ( ΣΕΤΔ) την προθεςη του για αναθεςη υπεργολαβιασ, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΣΕΤΔ και
το ΣΕΤΔ του υπεργολαβου.
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την περιπτωςη που προςφερων οικονομικοσ φορεασ ςτηριζεται ςτισ ικανοτητεσ ενοσ η περιςςοτερων
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ καθε φορεα ςτισ ικανοτητεσ του
οποιου ςτηριζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)
Σο δικαιωμα ςυμμετοχησ και οι οροι και προυποθεςεισ ςυμμετοχησ, οπωσ οριςτηκαν ςτα αρθρα 21 και
22 τησ παρουςασ, κρινονται κατα την υποβολη τησ προςφορασ, κατα την υποβολη των δικαιολογητικων,
ςυμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατα τη ςυναψη τησ ςυμβαςησ, ςυμφωνα με το αρθρο 4.2 (ε) τησ
παρουςασ
την περιπτωςη που προςφερων οικονομικοσ φορεασ η ενωςη αυτων ςτηριζεται ςτισ ικανοτητεσ αλλων
φορεων, ςυμφωνα με το αρθρο 22.Σ τησ παρουςασ, οι φορεισ ςτην ικανοτητα των οποιων ςτηριζεται ο
προςφερων οικονομικοσ φορεασ η ενωςη αυτων, υποχρεουνται ςτην υποβολη των δικαιολογητικων που
αποδεικνυουν οτι δεν ςυντρεχουν οι λογοι αποκλειςμου του αρθρου 22 Α τησ παρουςασ και οτι πληρουν
τα ςχετικα κριτηρια επιλογησ κατα περιπτωςη (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικοσ φορεασ υποχρεουται να αντικαταςτηςει εναν φορεα ςτην ικανοτητα του οποιου
ςτηριζεται, εφοςον ο τελευταιοσ δεν πληροι το ςχετικο κριτηριο επιλογησ η για τον οποιο ςυντρεχουν
λογοι αποκλειςμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 468 του αρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι φορεισ δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα ςτοιχεια,
αν και ςτο μετρο που η αναθετουςα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιςτοποιητικα η τισ
ςυναφεισ πληροφοριεσ απευθειασ μεςω προςβαςησ ςε εθνικη βαςη δεδομενων ςε οποιοδηποτε κρατοσ μελοσ τησ Ένωςησ, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπωσ εθνικο μητρωο ςυμβαςεων, εικονικο φακελο
επιχειρηςησ, ηλεκτρονικο ςυςτημα αποθηκευςησ εγγραφων η ςυςτημα προεπιλογησ. Η δηλωςη για την
προςβαςη ςε εθνικη βαςη δεδομενων εμπεριεχεται ςτο Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ Δηλωςησ
(ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικοι φορεισ δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουςα αρχη που
εχει αναθεςει τη ςυμβαςη διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
Ο προςωρινοσ αναδοχοσ, κατοπιν ςχετικησ ηλεκτρονικησ προςκληςησ απο την αναθετουςα αρχη,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο αρθρο 4.2 τησ παρουςασ69:
Για την αποδειξη τησ μη ςυνδρομησ των λογων αποκλειςμου του ϊρθρου 22Α ο προςωρινοσ αναδοχοσ
υποβαλλει αντιςτοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: αποςπαςμα του ποινικου μητρωου η,
ελλειψει αυτου, ιςοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο αρμοδια δικαςτικη η διοικητικη αρχη του
κρατουσ-μελουσ η τησ χωρασ καταγωγησ η τησ χωρασ οπου ειναι εγκατεςτημενοσ ο εν λογω οικονομικοσ
φορεασ, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτεσ οι προυποθεςεισ. Η υποχρεωςη προςκομιςησ του
ωσ ανω αποςπαςματοσ αφορα και τα προςωπα των τελευταιων τεςςαρων εδαφιων τησ παραγραφου
Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του
οικειου κρατουσ - μελουσ η χωρασ, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωςεισ του οικονομικου
φορεα, οςον αφορα ςτην καταβολη φορων (φορολογικη ενημεροτητα) και ςτην καταβολη των
ειςφορων κοινωνικησ αςφαλιςησ (αςφαλιςτικη ενημεροτητα)70 ςυμφωνα με την ιςχυουςα νομοθεςια
του κρατουσ εγκαταςταςησ η την ελληνικη νομοθεςια αντιςτοιχα.
Για τουσ προςφεροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι
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φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Τπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Τ) για τον
οικονομικο φορεα και για τισ κοινοπραξιεσ ςτισ οποιεσ ςυμμετεχει για τα δημοςια εργα που ειναι ςε
εξελιξη71. Οι αλλοδαποι προςφεροντεσ θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωςη72 περι του οτι δεν εχουν
υποχρεωςη καταβολησ φορων ςτην Ελλαδα. ε περιπτωςη που εχουν τετοια υποχρεωςη θα υποβαλλουν
ςχετικο αποδεικτικο τησ οικειασ Δ.Ο.Τ.
αςφαλιςτικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο αςφαλιςτικο φορεα73. Η αςφαλιςτικη
ενημεροτητα καλυπτει τισ αςφαλιςτικεσ υποχρεωςεισ του προςφεροντοσ οικονομικου φορεα α) ωσ
φυςικο η νομικο προςωπο για το προςωπικο τουσ με ςχεςη εξαρτημενησ εργαςιασ, β) για εργα που
εκτελει μονοσ του η ςε κοινοπραξια καθωσ και γ) για τα ςτελεχη του που εχουν υποχρεωςη αςφαλιςησ
ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημενοι ςτην Ελλαδα οικονομικοι φορεισ υποβαλλουν αποδεικτικο
αςφαλιςτικησ ενημεροτητασ (κυριασ και επικουρικησ αςφαλιςησ) για το προςωπικο τουσ με ςχεςη
εξαρτημενησ εργαςιασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμενουσ – μελη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο προςωπικο
Δεν αποτελουν αποδειξη ενημεροτητασ τησ προςφερουςασ εταιριασ, αποδεικτικα αςφαλιςτικησ
ενημεροτητασ των φυςικων προςωπων που ςτελεχωνουν το πτυχιο τησ εταιριασ ωσ εταιροι. Οι
αλλοδαποι προςφεροντεσ (φυςικα και νομικα προςωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω αποδεικτικα,
υποβαλλουν υπευθυνη δηλωςη περι του οτι δεν απαςχολουν προςωπικο, για το οποιο υπαρχει
υποχρεωςη αςφαλιςησ ςε ημεδαπουσ αςφαλιςτικουσ οργανιςμουσ. Αν απαςχολουν τετοιο προςωπικο,
πρεπει να υποβαλλουν ςχετικο αποδεικτικο αςφαλιςτικησ ενημεροτητασ.
(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικο απο τη Διευθυνςη Προγραμματιςμου
και υντονιςμου τησ Επιθεωρηςησ Εργαςιακων χεςεων, απο το οποιο να προκυ πτουν οι πραξεισ
επιβολησ προςτιμου που εχουν εκδοθει ςε βαροσ του οικονομικου φορεα ςε χρονικο διαςτημα δυο (2)
ετων πριν απο την ημερομηνια ληξησ τησ προθεςμιασ υποβολησ προςφορασ.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2274: πιςτοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαςτικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατουσ - μελουσ η χωρασ. Για τουσ οικονομικουσ φορεισ που
ειναι εγκαταςτημενοι η εκτελουν εργα ςτην Ελλαδα το πιςτοποιητικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευςη, ,
πτωχευτικο ςυμβιβαςμο, αναγκαςτικη διαχειριςη, δεν εχουν υπαχθει ςε διαδικαςια εξυγιανςησ
εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο τησ εδρασ του οικονομικου φορεα. Σο πιςτοποιητικο οτι το
νομικο προςωπο δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριςη με δικαςτικη αποφαςη εκδιδεται απο το οικειο
Πρωτοδικειο τησ εδρασ του οικονομικου φορεα, το δε πιςτοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριςη
με αποφαςη των εταιρων εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η., ςυμφωνα με τισ κειμενεσ διαταξεισ, ωσ καθε φορα
ιςχυουν. Ειδικα η μη αναςτολη των επιχειρηματικων δραςτηριοτητων του οικονομικου φορεα, για τουσ
εγκατεςτημενουσ ςτην Ελλαδα οικονομικουσ φορεισ, αποδεικνυεται μεςω τησ ηλεκτρονικησ
πλατφορμασ τησ Ανεξαρτητησ Αρχησ Δημοςιων Εςοδων75.
(δ) Αν το κρατοσ-μελοσ η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικα η οπου τα
πιςτοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολεσ τισ περιπτωςεισ υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α., το
εγγραφο η το πιςτοποιητικο μπορει να αντικαθιςταται απο ενορκη βεβαιωςη η, ςτα κρατη - μελη η ςτισ
χωρεσ οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωςη, απο υπευθυνη δηλωςη του ενδιαφερομενου ενωπιον
αρμοδιασ δικαςτικησ η διοικητικησ αρχησ, ςυμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου
οργανιςμου του κρατουσ μελουσ η τησ χωρασ καταγωγησ η τησ χωρασ οπου ειναι εγκατεςτημενοσ ο
οικονομικοσ φορεασ.
την περιπτωςη αυτη οι αρμοδιεσ δημοςιεσ αρχεσ παρεχουν επιςημη δηλωςη ςτην οποια αναφερεται οτι
δεν εκδιδονται τα πιςτοποιητικα τησ παρουςασ παραγραφου η οτι τα πιςτοποιητικα αυτα δεν
καλυπτουν ολεσ τισ περιπτωςεισ που αναφερονται ςτα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α τησ
παρουςασ.
Αν διαπιςτωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, ςτην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιςτοποιητικα, η
προςφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.
(ε) Για τισ λοιπεσ περιπτωςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2276, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωςη
του προςφεροντοσ οτι δεν ςυντρεχουν ςτο προςωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλειςμου77.
Ειδικα για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2278, για τισ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ
που ειναι εγγεγραμμενεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιςτοποιητικα χορηγουμενα απο τα αρμοδια
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επιμελητηρια και φορεισ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα προςωπα με
βεβαιωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηςη, δεν εχουν διαπραξει ςοβαρο
επαγγελματικο παραπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Άρθρου 2279
Για την αποδειξη τησ μη ςυνδρομησ του λογου αποκλειςμου τησ παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοςον ο προςωρινοσ αναδοχοσ ειναι ανωνυμη εταιρια:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρουνται τησ υποχρεωςησ αυτησ οι εταιρειεσ που
ειναι ειςηγμενεσ ςτο Φρηματιςτηριο τησ χωρασ εγκαταςταςησ τουσ και υποβαλλουν περι τουτου
υπευθυνη δηλωςη του νομιμου εκπροςωπου τουσ].
- Πιςτοποιητικο αρμοδιασ αρχησ του κρατουσ τησ εδρασ, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχεσ ειναι
ονομαςτικεσ
- Αναλυτικη καταςταςη με τα ςτοιχεια των μετοχων τησ εταιρειασ και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογιο), οπωσ τα ςτοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα ςτο βιβλιο μετοχων τησ εταιρειασ,
το πολυ τριαντα εργαςιμεσ ημερεσ πριν απο την ημερα υποβολησ τησ προςφορασ.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομιζουν μονο την αναλυτικη
καταςταςη με τα ςτοιχεια των μετοχων τησ εταιρειασ και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπωσ τα ςτοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα ςτο βιβλιο μετοχων τησ εταιρειασ, το πολυ
τριαντα εργαςιμεσ ημερεσ πριν απο την ημερα υποβολησ τησ προςφορασ καθωσ η απαιτηςη για την
υποβολη του πιςτοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχεσ ειναι ονομαςτικεσ, καλυπτεται
ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο αρθρο 23.9 τησ παρουςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφοςον εχουν κατα το δικαιο τησ εδρασ τουσ ονομαςτικεσ
μετοχεσ, προςκομιζουν :
αα) Πιςτοποιητικο αρμοδιασ αρχησ του κρατουσ τησ εδρασ, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχεσ
ειναι ονομαςτικεσ.
ββ) Αναλυτικη καταςταςη μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπωσ τα ςτοιχεια
αυτα ειναι καταχωρημενα ςτο βιβλιο μετοχων τησ εταιρειασ με ημερομηνια το πολυ 30 εργαςιμεσ ημερεσ
πριν την υποβολη τησ προςφορασ.
γγ) Καθε αλλο ςτοιχειο απο το οποιο να προκυπτει η ονομαςτικοποιηςη μεχρι φυςικου προςωπου
των μετοχων, που εχει ςυντελεςτει τισ τελευταιεσ 30 (τριαντα) εργαςιμεσ ημερεσ πριν την υποβολη τησ
προςφορασ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν εχουν κατα το δικαιο τησ χωρασ ςτην οποια εχουν την εδρα
τουσ ονομαςτικεσ μετοχεσ, υποβαλλουν :
αα) Βεβαιωςη περι μη υποχρεωςησ ονομαςτικοποιηςησ των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοςον
υπαρχει ςχετικη προβλεψη, διαφορετικα προςκομιζεται υπευθυνη δηλωςη του διαγωνιζομενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη καταςταςη μετοχων που κατεχουν τουλαχιςτον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τηρειται τετοια καταςταςη, προςκομιζεται ςχετικη καταςταςη μετοχων (με 1%),
ςυμφωνα με την τελευταια Γενικη υνελευςη, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωςτοι ςτην εταιρεια.
δδ) Αν δεν προςκομιςθει καταςταςη κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τουσ λογουσ που οι
μετοχοι αυτοι δεν τησ ειναι γνωςτοι. Η αναθετουςα αρχη δεν υπειςερχεται ςτην κριςη τησ ωσ ανω
αιτιολογιασ. Δυναται ωςτοςο να αποδειξει τη δυνατοτητα υποβολησ τησ καταςταςησ μετοχων και μονο
ςτην περιπτωςη αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουςα διαδικαςια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωςη τησ κοινησ αποφαςησ
των Τπουργων Αναπτυξησ και Επικρατειασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περιπτωςη του αρθρου 22.Α.9. τησ παρουςασ διακηρυξησ, υπευθυνη δηλωςη του προςφεροντοσ
οτι δεν εχει εκδοθει ςε βαροσ του αποφαςη αποκλειςμου, ςυμφωνα με το αρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β
(α) Όςον αφορα την καταλληλοτητα για την αςκηςη τησ επαγγελματικησ δραςτηριοτητασ, οι
προςφεροντεσ που ειναι εγκατεςτημενοι ςτην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωςη εγγραφησ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 80
ςτισ κατηγοριεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
(β) Οι προςφεροντεσ που ειναι εγκατεςτημενοι ςε λοιπα κρατη μελη τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ
προςκομιζουν τισ δηλωςεισ και πιςτοποιητικα που περιγραφονται ςτο Παραρτημα XI του
Προςαρτηματοσ Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφεροντεσ που ειναι εγκατεςτημενοι ςε κρατοσ μελοσ του Ευρωπαικου Οικονομικου Φωρου
(Ε.Ο.Φ) η ςε τριτεσ χωρεσ που εχουν υπογραψει και κυρωςει τη Δ, ςτο βαθμο που η υπο αναθεςη
δημοςια ςυμβαςη καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικεσ ςημειωςεισ του ςχετικου
με την Ένωςη Προςαρτηματοσ I τησ ωσ ανω υμφωνιασ, η ςε τριτεσ χωρεσ που δεν εμπιπτουν ςτην
προηγουμενη περιπτωςη και εχουν ςυναψει διμερεισ η πολυμερεισ ςυμφωνιεσ με την Ένωςη ςε θεματα
διαδικαςιων αναθεςησ δημοςιων ςυμβαςεων,
προςκομιζουν πιςτοποιητικο αντιςτοιχου
επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. την περιπτωςη που χωρα δεν τηρει τετοιο μητρωο, το εγγραφο
η το πιςτοποιητικο μπορει να αντικαθιςταται απο ενορκη βεβαιωςη η, ςτα κρατη - μελη η ςτισ χωρεσ
οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωςη, απο υπευθυνη δηλωςη του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιασ
δικαςτικησ η διοικητικησ αρχησ, ςυμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου οργανιςμου
τησ χωρασ καταγωγησ η τησ χωρασ οπου ειναι εγκατεςτημενοσ ο οικονομικοσ φορεασ οτι δεν τηρειται
τετοιο μητρωο και οτι αςκει τη δραςτηριοτητα του αρθρου 21 τησ παρουςασ.
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τισ εγγεγραμμενεσ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ:



ειτε απο τη βεβαιωςη εγγραφησ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που
περιεχει
ειτε, ςτην περιπτωςη που οι απαιτηςεισ του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο τη βεβαιωςη
εγγραφησ, με την υποβολη ενοσ η περιςςοτερων απο τα αποδεικτικα μεςα που προβλεπονται ςτο
Μεροσ Ι του Παραρτηματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικα μεςα για τα κριτηρια επιλογησ) του Προςαρτηματοσ
Α του ν. 4412/2016. 81

ε καθε περιπτωςη, η βεβαιωςη εγγραφησ μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο οριςμενων
απαιτηςεων οικονομικησ και χρηματοοικονομικησ επαρκειασ του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτηςεων μπορουν να προςκομιζονται ενα η περιςςοτερα απο τα αποδεικτικα μεςα που
προβλεπονται ςτο Μεροσ Ι του Παραρτηματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με την τιθεμενη ςτο
αρθρο 22.Γ απαιτηςη.
Ειδικα, για την αποδειξη τησ απαιτηςησ τησ μη υπερβαςησ των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεςτου υπολοιπου εργολαβικων ςυμβαςεων:
 με την υποβολη ενημεροτητασ πτυχιου εν ιςχυει η
 με την υποβολη υπευθυνησ δηλωςησ του προςωρινου αναδοχου, ςυνοδευομενησ απο
πινακα ολων των υπο εκτελεςη εργων (ειτε ωσ μεμονωμενοσ αναδοχοσ ειτε ςτο πλαιςιο
κοινοπραξιασ η υπεργολαβιασ) και αναφορα για το ανεκτελεςτο υπολοιπο ανα εργο και
το ςυνολικο ανεκτελεςτο, για τισ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ που δεν διαθετουν
ενημεροτητα πτυχιου κατα τισ κειμενεσ διαταξεισ
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεισ που ειναι εγγεγραμμενοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ η διαθετουν
πιςτοποιητικο απο οργανιςμουσ πιςτοποιηςησ που ςυμμορφωνονται με τα ευρωπαικα προτυπα
πιςτοποιηςησ, κατα την εννοια του Παραρτηματοσ VII του Προςαρτηματοσ Α΄ του ν. 4412/2016,
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μπορουν να προςκομιζουν ςτισ αναθετουςεσ αρχεσ πιςτοποιητικο εγγραφησ, εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιςτοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανιςμο πιςτοποιηςησ, κατα τα
οριζομενα ςτο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παραγραφο 9 του παροντοσ αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεισ που δεν ειναι εγγεγραμμενοι ςε επιςημουσ καταλογουσ η διαθετουν
πιςτοποιητικο απο οργανιςμουσ πιςτοποιηςησ κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ωσ δικαιολογητικα ενα η
περιςςοτερα απο τα αποδεικτικα μεςα που προβλεπονται ςτο Μεροσ Ι του Παραρτηματοσ ΦΙΙ του ν.
4412/2016.
23.6. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου:
ε περιπτωςη νομικου προςωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, ςτον φακελο “Δικαιολογητικα
Προςωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουςια υπογραφησ του
νομιμου εκπροςωπου.
Εαν ο προςφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςυςταςησ,
2. Αντιγραφο του ιςχυοντοσ καταςτατικου με το ΥΕΚ ςτο οποιο εχουν δημοςιευτει ολεσ οι
μεχρι ςημερα τροποποιηςεισ αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταςτατικου
(εφοςον υπαρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οποιο εχει δημοςιευτει το πρακτικο Δ εκπροςωπηςησ του νομικου προςωπου,
4. Πρακτικο Δ. περι εγκριςησ ςυμμετοχησ ςτο διαγωνιςμο, ςτο οποιο μπορει να περιεχεται και
εξουςιοδοτηςη (εφοςον αυτο προβλεπεται απο το καταςτατικο του υποψηφιου αναδοχου) για
υπογραφη και υποβολη προςφορασ ςε περιπτωςη που δεν υπογραφει ο ιδιοσ ο νομιμοσ
εκπροςωποσ του φορεα την προςφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του διαγωνιςμου
και οριζεται ςυγκεκριμενο ατομο,
5. Πιςτοποιητικο αρμοδιασ δικαςτικησ η διοικητικησ αρχησ περι τροποποιηςεων του
καταςτατικου / μη λυςησ τησ εταιρειασ, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει το πολυ τρεισ (3) μηνεσ
πριν απο την ημερομηνια υποβολησ προςφορων.
Εαν ο προςφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφο του καταςτατικου, με ολα τα μεχρι ςημερα τροποποιητικα, η φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο δικηγορο, κωδικοποιημενου καταςτατικου, εφοςον υπαρχει.
2. Πιςτοποιητικα αρμοδιασ δικαςτικησ η διοικητικησ αρχησ περι των τροποποιηςεων του
καταςτατικου.
ε περιπτωςη εγκαταςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα ςυςταςησ τουσ
εκδιδονται με βαςη την ιςχυουςα νομοθεςια τησ χωρασ που ειναι εγκατεςτημενα, απο την
οποια και εκδιδεται το ςχετικο πιςτοποιητικο.
23.7. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων
(α) Οι οικονομικοι φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλογουσ η διαθε τουν
πιςτοποι ηςη απο οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα προ τυπα
πιςτοποι ηςησ, κατα την ε ννοια του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α του ν. 4412/2016,
μπορου ν να υποβα λλουν ςτισ αναθε τουςεσ αρχε σ πιςτοποιητικο εγγραφη σ εκδιδο μενο απο την
αρμο δια αρχη η το πιςτοποιητικο που εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανιςμο πιςτοποι ηςησ.
τα πιςτοποιητικα αυτα αναφε ρονται τα δικαιολογητικα βα ςει των οποι ων ε γινε η εγγραφη των εν
λογω οικονομικω ν φορε ων ςτον επι ςημο κατα λογο η η πιςτοποι ηςη και η κατα ταξη ςτον εν λο γω
κατα λογο.
Η πιςτοποιου μενη εγγραφη ςτουσ επι ςημουσ καταλογουσ απο τουσ αρμο διουσ οργανιςμου σ η το
πιςτοποιητικο , που εκδιδεται απο τον οργανιςμο πιςτοποι ηςησ, ςυνιςτα τεκμη ριο καταλληλο τητασ
ο ςον αφορα τισ απαιτη ςεισ ποιοτικη σ επιλογη σ, τισ οποι εσ καλυ πτει ο επι ςημοσ κατα λογοσ η το
πιςτοποιητικο .
Οι οικονομικοι φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλογουσ απαλλα ςςονται απο την
υποχρε ωςη υποβολη σ των δικαιολογητικω ν που αναφε ρονται ςτο πιςτοποιητικο εγγραφη σ τουσ.
(β) Οι οικονομικοι φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφο ςον υποβα λλ ουν «Ενημερο τητα
Πτυχι ου» εν ιςχυ , απαλλα ςςονται απο την υποχρε ωςη υποβολη σ των δικαιολογητικω ν 82:
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- απο ςπαςμα ποινικου μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τησ παρου ςασ για τον Προ εδρο και
Διευθυ νοντα υ μβουλο εργοληπτικη σ επιχει ρηςησ. Για τα λοιπα με λη του Δ. τ ησ εταιρει ασ, θα
πρε πει να υποβληθει αυτοτελω σ απο ςπαςμα ποινικου μητρω ου, καθο ςον τα προ ςωπα αυτα δεν
καλυ πτονται απο την Ενημερο τητα Πτυχι ου.
- φορολογικη και αςφαλιςτικη ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) τησ παρου ςασ. 83
- τα πιςτοποιητικα απο το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τησ παρου ςασ
υπο την πρου πο θεςη ο μωσ ο τι καλυ πτονται πλη ρωσ (ο λεσ οι προβλεπο μενεσ περιπτω ςεισ) απο την
Ενημερο τητα Πτυχιου.
- το πιςτοποιητικο απο το αρμο διο επιμελητη ριο ο ςον αφορα το λογο αποκλειςμου του α ρθρου 22.
Α.4. (θ). 84
- το πιςτοποιητικο τησ αρμο διασ αρχη σ για την ονομαςτικοποι ηςη των μετοχω ν του α ρθρου 23.3.
(ςτ).
- τα αποδεικτικα ε γγραφα νομιμοποι ηςησ τησ εργοληπτικη σ επιχει ρηςησ.
ε περι πτωςη που κα ποιο απο τα ανωτε ρω δικαιολογητικα ε χει λη ξει, προςκομι ζεται το ςχετικο
δικαιολογητικο εν ιςχυ . Εφο ςον ςτην Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρητα ο τι τα ςτελε χη
του πτυχι ου του προςφε ροντα ει ναι αςφαλιςτικω σ ενη μερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφε ρων
προςκομι ζει επιπλε ον τησ Ενημερο τητασ Πτυχι ου, αςφαλιςτικη ενημερο τητα για τα ςτελε χη αυτα .
23.8. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ
εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ
την περι πτωςη που οικονομικο σ φορε ασ επιθυμει να ςτηριχθει ςτισ ικανο τητεσ α λλω ν φορε ων, η
απο δειξη ο τι θα ε χει ςτη δια θεςη του τουσ αναγκαι ουσ πο ρουσ, γι νεται με την υποβολη ςχετικου
ςυμφωνητικου των φορε ων αυτω ν για τον ςκοπο αυτο .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
24.1 Η προςφορα των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει
υποφακε λουσ:
(α) υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα υμμετοχη σ»
(β) υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη Προςφορα »
ςυ μφωνα με τα κατωτε ρω:

τουσ

ακο λουθουσ

ηλεκτρονικου σ

24.2 Ο ηλεκτρονικο σ υποφα κελοσ «Δικαιολογητικα υμμετοχη σ» πρε πει, επι ποινη αποκλειςμου , να
περιε χει 85 τα ακο λουθα:
- α) το Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ )
- β) την εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ, του α ρθρου 15 τησ παρου ςασ.
24.3 Ο ηλεκτρονικο σ υποφα κελοσ «Οικονομικη Προςφορα » περιε χει το ψηφιακα υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποςυςτημα, αφου ςυμπληρωθουν καταλληλωσ οι ςχετικεσ
φορμεσ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Τπεργολαβύα
25.1. Ο προςφερων οικονομικοσ φορεασ αναφερει ςτην προςφορα του το τμημα τησ ςυμβαςησ που
προτιθεται να αναθεςει υπο μορφη υπεργολαβιασ ςε τριτουσ, καθωσ και τουσ υπεργολαβουσ που
προτεινει.
25.2. Η τηρηςη των υποχρεωςεων τησ παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβουσ δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.
25.3. .................................................................... 86
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25.4 Η αναθετουςα αρχη:
α) επαληθευει υποχρεωτικα τη ςυνδρομη των λογων αποκλειςμου του αρθρου 22 Α τησ παρουςασ για
τουσ υπεργολαβουσ και οτι διαθετουν τα αντιςτοιχα προςοντα για την εκτελεςη του εργου που
αναλαμβανουν ςυμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημενο Έντυπο Τπευθυνησ
Δηλωςησ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταςτηςει εναν υπεργολαβο, οταν απο την
ωσ ανω επαληθευςη προκυπτει οτι ςυντρεχουν λογοι αποκλειςμου του και οτι δεν καλυπτει τα
αντιςτοιχα προςοντα για την εκτελεςη του εργου που αναλαμβανει ςυμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ε γκριςη καταςκευη σ του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφαςι ςτηκε με την αριθμ. 96/2018
Απο φαςη Δημοτικου υμβουλι ου.
26.2 Ο Κυ ριοσ του Έργου μπορει να εγκαταςτη ςει για το ε ργο αυτο Σεχνικο υ μβουλο. Ο Ανα δοχοσ
του ε ργου, ε χει την υποχρε ωςη να διευκολυ νει τισ δραςτηριο τητεσ του Σεχνικου υμβου λου, που
πηγα ζουν απο τη ςυμβατικη ςχε ςη τησ Τπηρεςι ασ με αυτο ν.
Ζευγολατιό, 25/10/2018
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προιςτϊμενοσ Δ/νςησ
Σ.Τ. & Πολεοδομύασ

Πϋτροσ Πεντϋρησ
Αγρον. & Σοπογρϊφοσ Μηχ/κόσ ΠΕ

Δημότριοσ Πολύτησ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ3
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμο πρωτ. 172/2018 αποφαςη Οικονομικησ Επιτροπησ

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ ΒΔΛΟΥ-ΒΟΧΑ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ

1
2
3

4

5

Για την εννοια των “κατω των οριων” δημοςιων ςυμβαςεων , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Mεςω τησ λειτουργικοτητασ ''Επικοινωνια'' του υποςυςτηματοσ
Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηρυξη ςυμβαςησ περιλαμβανει κατ' ελαχιςτον τισ
πληροφοριεσ που προβλεπονται ςτο Μεροσ Γ΄ του Παραρτηματοσ V του Προςαρτηματοσ Α΄ του ν.
4412/2016. Επιςημαινεται οτι, μεχρι την εκδοςη τυποποιημενου εντυπου προκηρυξησ ςυμβαςησ για
ςυμβαςεισ κατω των οριων, οι αναθετουςεσ αρχεσ, μπορουν να χρηςιμοποιουν το αντιςτοιχο
τυποποιημενο
εντυπο “Προκηρυξη υμβαςησ”,
αντλωντασ
το απο τη
διαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και
διαμορφωνοντασ
το
αναλογωσ.
υμπληρωνεται απο την Αναθετουςα Αρχη με ςαφηνεια ςυγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρωσ, ητοι
ωσ την... ), προσ αποφυγη οιαςδηποτε ςυγχυςησ και αμφιβολιασ.
υμπληρωνεται η τεταρτη ημερα πριν απο τη ληξη τησ προθεςμιασ του αρθρου 14 τησ παρουςασ.ε
περιπτωςη που η ημερα αυτη ειναι αργια, τιθεται η προηγουμενη αυτησ εργαςιμη ημερα. Πρβλ και
29
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αρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
7
ε περιπτωςη εφαρμογησ τησ διαδικαςιασ του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευθερη ςυμπληρωςη τιμολογιου”, οι αναθετουςεσ αρχεσ περιλαμβανουν ςτην εν λογω περιπτωςη
(ςτ) αναφορα για την υποβολη του ςχετικου τιμολογιου.
8
Επιςημαινεται οτι αν η αναθετουςα αρχη θεωρηςει οτι προςφορεσ φαινονται αςυνηθιςτα χαμηλεσ,
απαιτει απο τουσ οικονομικουσ φορεισ να εξηγηςουν την τιμη η το κοςτοσ που προτεινουν ςτην
προςφορα τουσ, εντοσ αποκλειςτικησ προθεςμιασ, κατα ανωτατο οριο δεκα ημερων απο την
κοινοποιηςη τησ ςχετικησ προςκληςησ. την περιπτωςη αυτη εφαρμοζονται τα αρθρα 88 και 89 του
ν. 4412/2016.
9
Η εν λογω προθεςμια καθοριζεται ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ και δεν μπορει να ειναι μικροτερη των
δεκα (10) ουτε μεγαλυτερη των εικοςι (20) ημερων απο την κοινοποιηςη τησ προςκληςησ υποβολησ
των δικαιολογητικων του προςωρινου αναδοχου.
10 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
11 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτικων
μεςων ).
12 Η φραςη “μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον
απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013” προςτιθεται ςτη διακηρυξη μονο ςτισ
περιπτωςεισ εκεινεσ, ςτισ οποιεσ προβλεπεται υποχρεωςη προςυμβατικου ελεγχου, ςυμφωνα με τα
αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αλλωσ διαγραφεται.
13
Επιςημαινεται οτι τα δικαιολογητικα του αρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαλλονται
επικαιροποιημενα απο τον προςωρινο αναδοχο, επειτα απο ςχετικη προςκληςη τησ αναθετουςασ
αρχησ, μόνο ςτην περιπτωςη του προςυμβατικου ελεγχου η τησ αςκηςησ προδικαςτικησ προςφυγησ
και ενδικων μεςων κατα τησ αποφαςησ κατακυρωςησ (πρβ. αρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν.
4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκε απο την περ. 26 του αρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
14 Η αποφαςη κατακυρωςησ κοινοποιειται ςτον προςωρινο αναδοχο: 1) ςτην περιπτωςη υποβολησ
επικαιροποιημενων δικαιολογητικων, μετα τον ελεγχο αυτων κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφιο, και
2) ςτην περιπτωςη που δεν απαιτειται η υποβολη αυτων, μετα την ολοκληρωςη του ελεγχου των
δικαιολογητικων του προςωρινου αναδοχου κατα τα οριζομενα ςτο αρθρο 4.2 α' εωσ δ' τησ
παρουςασ.
15 Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.
16
Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016.
17
Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
18
Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εωσ 3 του ν. 4412/2016.
19 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
20 Σιθεται μονο εφοςον προκειται για ςυγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορουσ τησ Ευρωπαικησ
Ένωςησ.
21 Σιθεται μονο εφοςον επιλεγει η διενεργεια κληρωςησ για τη ςυγκροτηςη ςυλλογικων οργανων.
22 Απο 1-1-2017 τιθεται ςε ιςχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ
113/2010.
23 Σιθεται μονο οταν εκ του ςυμβατικου ποςου (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρισ ΥΠΑ), προκυπτει υποχρεωςη
ονομαςτικοποπιηςησ των μετοχων των Α.Ε.
24 Νομοι, ΠΔ και υπουργικεσ αποφαςεισ που εκδιδονται μετα την εναρξη τησ διαδικαςιασ ςυναψησ τησ
ςυμβαςησ ςυμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μεροσ του εφαρμοςτεου
θεςμικου πλαιςιου τησ.
25 Όταν προκειται για ςυγχρηματοδοτουμενο απο την Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεται ςτη
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλοσ τησ Πραξησ και του Επιχειρηςιακου
Προγραμματοσ ςτο πλαιςιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθωσ και τα
ποςοςτα ςυγχρηματοδοτηςησ τησ δαπανησ του εργου απο εθνικουσ και ενωςιακουσ πορουσ (με
αναφορα ςτο διαρθρωτικο ταμειο). Επιςησ, η ςχετικη ςυμπληρωςη ακολουθει τη διακριτη ορολογια
υλλογικεσ Αποφαςεισ ( Α ) εργων η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτηςησ (ΠΔΕ η Σακτικοσ
προυπολογιςμοσ). Για το ζητημα τησ αναληψησ δαπανων δημοςιων επενδυςεων, βλ. και αρθρο 5 του
π.δ. 80/2016.
6
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Οι κρατηςεισ προςαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεςησ του εργου.
Ή/και η Επιτροπη Διαγωνιςμου, κατα περιπτωςη (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Πρβλ. ομοιωσ προηγουμενη υποςημειωςη.
υμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωςεων απο τουσ διατακτεσ” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυξεισ, οι αποφαςεισ αναθεςησ και οι ςυμβαςεισ που ςυναπτονται για λογαριαςμο
των φορεων Γενικησ Κυβερνηςησ αναφερουν απαραιτητα τον αριθμο και τη χρονολογια τησ
αποφαςησ αναληψησ υποχρεωςησ, τον αριθμο καταχωριςησ τησ ςτα λογιςτικα βιβλια του οικειου
φορεα, καθωσ και τον αριθμο τησ αποφαςησ εγκριςησ τησ πολυετουσ αναληψησ ςε περιπτωςη που η
δαπανη εκτεινεται ςε περιςςοτερα του ενοσ οικονομικα ετη.". Επιςησ, ςυμφωνα με το αρθρο 12 παρ.
2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακηρυξεισ, οπου απαιτειται, και αποφαςεισ αναθεςησ που εκδιδονται και
ςυμβαςεισ που ςυναπτονται απο φορεισ τησ Γενικησ Κυβερνηςησ ειναι ακυρεσ, εφοςον δεν εχει
προηγηθει αυτων η εκδοςη τησ αποφαςησ αναληψησ υποχρεωςησ του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντοσ. "Πρβλ. και αρθρο 5 του ωσ ανω διαταγματοσ “Αναληψη δαπανων δημοςιων επενδυςεων”.
ε περιπτωςη που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεςησ, διαμορφωνεται αναλογωσ η
εκτιμωμενη αξια τησ ςυμβαςησ (προυπολογιςμοσ δημοπρατηςησ) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα 6
παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Σο ποςο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογιζεται κατα την υπογραφη τησ ςυμβαςησ, αναλογα
με την προςφερθειςα εκπτωςη, ωςτε να διατηρειται η εν λογω ποςοςτιαια αναλογια του 9% επι τησ
δαπανησ εργαςιων με ΓΕ&ΟΕ, ςυμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν. 4412/2016.
Μπορει η εναρξη τησ προθεςμιασ να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεςη
εναρξη των εργαςιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφυλαξη τησ επομενησ υποςημειωςησ.
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προςφορων και ςτην
περιπτωςη αυτη προςαρμοζεται αντιςτοιχωσ το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Σο ποςοςτο τησ εγγυηςησ ςυμμετοχησ δεν μπορει να υπερβαινει το 2% τησ εκτιμωμενησ αξιασ τησ
ςυμβαςησ, χωρισ το Υ.Π.Α., με αναλογη ςτρογγυλοποιηςη (αρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαφιο πρωτο του
ν. 4412/2016).
Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκε με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφοςον ςυντρεχει περιπτωςη, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι
απαραιτητεσ λεπτομερειεσ.
υμπληρωνεται αν προβλεπεται η οχι η χορηγηςη προκαταβολησ. υμφωνα με την παραγραφο 10 εδ.
α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπωσ προςτεθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 242 του ν.
4072/2012), ςτισ περιπτωςεισ ςυγχρηματοδοτουμενων δημοςιων εργων ςτισ διακηρυξεισ
υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτητα χορηγηςησ προκαταβολησ. Η υποχρεωςη αυτη
εξακολουθει να ιςχυει και για τα προγραμματα τησ περιοδου 2014-2020 δυναμει τησ παρ. 15 του
αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφοςον προβλεπεται προκαταβολη ςυμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιςτολη
προκαταβολησ. Επιςημαινεται οτι η εγγυηςη καλησ εκτελεςησ καλυπτει και την παροχη ιςοποςησ
προκαταβολησ προσ τον αναδοχο, χωρισ να απαιτειται η καταθεςη εγγυηςησ προκαταβολησ. την
περιπτωςη που με την παρουςα οριζεται μεγαλυτερο υψοσ προκαταβολησ (πχ 15%), αυτη
λαμβανεται με την καταθεςη απο τον αναδοχο εγγυηςησ προκαταβολησ που θα καλυπτει τη διαφορα
μεταξυ του ποςου τησ εγγυηςησ καλησ εκτελεςησ και του ποςου τησ καταβαλλομενησ προκαταβολησ
(παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να ζητουν απο τουσ προςφεροντεσ να παραςχουν «Εγγυηςη καλησ
λειτουργιασ» για την αποκαταςταςη των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που
προκαλουνται απο δυςλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυηςησ καλησ λειτουργιασ, εφοςον
προβλεπεται ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ. Σο υψοσ τησ εγγυηςησ καλησ λειτουργιασ ςυμπληρωνεται
ςε ςυγκεκριμενο χρηματικο ποςο. Οι εγγυητικεσ επιςτολεσ καλησ λειτουργιασ περιλαμβανουν κατ’
ελαχιςτον τα αναφερομενα ςτην παραγραφο 15.2 τησ παρουςασ και επιπροςθετα, τον αριθμο και τον
τιτλο τησ ςχετικησ ςυμβαςησ.
Σα γραμματια ςυςταςησ χρηματικησ παρακαταθηκησ του Σαμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, για
την παροχη εγγυηςεων ςυμμετοχησ και καλησ εκτελεςησ (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη) ςυςτηνονται
ςυμφωνα με την ειδικη νομοθεςια που διεπει αυτο και ειδικοτερα βαςει του αρθρου 4 του π.δ τησ 30
Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι ςυςταςεωσ και αποδοςεωσ παρακαταθηκων και
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καταθεςεων παρα τω Σαμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017
εγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο αρθρο 4.1.ζ. τησ παρουςασ, ωσ προσ τισ εγγυηςεισ ςυμμετοχησ.
Η προθεςμια παραλαβησ των προςφορων καθοριζεται ςυμφωνα με το αρθρο 27 του ν. 4412/2016 .
Προτεινεται οι αναθετουςεσ αρχεσ να οριζουν την ημερομηνια ηλεκτρονικησ αποςφραγιςησ των
προςφορων μετα την παρελευςη τριων εργαςιμων ημερων απο την καταληκτικη ημερομηνια
υποβολησ των προςφορων, προκειμενου να εχει προςκομιςτει απο τουσ ςυμμετεχοντεσ και η
πρωτοτυπη εγγυηςη ςυμμετοχησ, ςυμφωνα με τα προβλεπομενα ςτο αρθρο 3.5. περ. β τησ παρουςασ.
Οριζεται ο χρονοσ απο την Αναθετουςα Αρχη κατ΄ εκτιμηςη των ιδιαιτεροτητων τησ διαδικαςιασ. Για
τον καθοριςμο του χρονου ιςχυοσ τησ προςφορασ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποςημειωςη για προκηρυξη ςυμβαςησ ςτο αρθρο 2.1 τησ παρουςασ.
υμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθωσ και τισ παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωςη δημοςιευςησ προκηρυξησ ςυμφωνα με τισ παρ.
7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι την 31/12/2017 ςε δυο ημερηςιεσ εφημεριδεσ και ςτον
περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοτητα Δ τησ εγκυκλιου με αριθ. Ε.
16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαινεται οτι οι αναθετουςεσ αρχεσ δεν μπορουν να καλουν
ςυγκεκριμενεσ ταξεισ/ πτυχια του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιςτοιχια με τα ουςιωδη χαρακτηριςτικα του εργου ςυμφωνα με το αρθρο 11 τησ παρουςασ
(αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριεσ ςτισ οποιεσ εμπιπτει το εργο ςυμφωνα με το αρθρο 100 του
ν. 3669/2008 και τουσ ειδικοτερουσ ορουσ του αρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο του
Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη”,
δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη καταδικαςτικό
απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ
καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ.
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκαν με το αρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
53 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περιπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οποια προςτεθηκε με το αρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επιςημαινεται οτι η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιςη απο τον υποχρεωτικο αποκλειςμο αποτελει
δυνατοτητα τησ αναθετουςασ αρχησ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περιπτωςη που
δεν επιθυμει να προβλεψει τη ςχετικη δυνατοτητα, η αναθετουςα αρχη διαγραφει την παραγραφο
αυτη.
Επιςημαινεται οτι η εν λογω προβλεψη για παρεκκλιςη απο τον υποχρεωτικο αποκλειςμο αποτελει
δυνατοτητα τησ αναθετουςασ αρχησ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περιπτωςη που
δεν επιθυμει να προβλεψει τη ςχετικη δυνατοτητα, η αναθετουςα αρχη διαγραφει την παραγραφο
αυτη.
Οι λογοι τησ παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου ςυμφωνα με το αρθρο
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα ςυνεπεια, η αναθετουςα αρχη δυναται να επιλεξει εναν, περιςςοτερουσ,
ολουσ η ενδεχομενωσ και κανεναν απο τουσ λογουσ αποκλειςμου ςυνεκτιμωντασ τα ιδιαιτερα
χαρακτηριςτικα τησ υπο αναθεςη ςυμβαςησ (εκτιμωμενη αξια αυτησ, ειδικεσ περιςταςεισ κλπ), με
ςχετικη προβλεψη ςτο παρον ςημειο τησ διακηρυξησ.
ημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικοσ λογοσ αποκλειςμου τιθεται ςτη διακηρυξη μονο για ςυμβαςεισ
εργων προυπολογιςμου εκτιμωμενησ αξιασ ανωτερησ του 1.000.000,00 ευρω και ςτην περιπτωςη
αυτη ςυμπληρωνεται ςτο Μεροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προςτεθηκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Τπενθυμιζεται οτι αναφορα ςτην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο ςτην περιπτωςη που η
Αναθετουςα Αρχη επιλεξει καποιον απο τουσ δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου.
Επιςημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικησ επιλογησ, πλην τησ καταλληλοτητασ για την αςκηςη
επαγγελματικησ δραςτηριοτητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειναι
προαιρετικα για την αναθετουςα αρχη και πρεπει να ςχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
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αντικειμενο τησ ςυμβαςησ (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε καθε περιπτωςη, πρεπει να
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωςτε να μην περιοριζεται δυςαναλογα η ςυμμετοχη των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων ςτουσ διαγωνιςμουσ. Κατα το ςταδιο του προςδιοριςμου των
κριτηριων καταλληλοτητασ των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τισ αναθετουςεσ
αρχεσ, οι θεμελιωδεισ ενωςιακεσ αρχεσ, ιδιωσ η αρχη τησ ιςησ μεταχειριςησ των ςυμμετεχοντων, τησ
αποφυγησ των διακριςεων, τησ διαφανειασ και τησ αναπτυξησ του ελευθερου ανταγωνιςμου. Σα
κριτηρια επιλογησ του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικαςια ελεγχου τησ
καταλληλοτητασ του προςφεροντοσ να εκτελεςει τη ςυμβαςη (κριτηρια “on/off”).
61 Επιςημαινεται οτι οι αναθετουςεσ αρχεσ δεν μπορουν να καλουν ςυγκεκριμενεσ ταξεισ/ πτυχια του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπωσ ιςχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εωσ δ'
του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρο 80 παρ.
1 του ν. 3669/2008, οπωσ αντικαταςταθηκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017).
62 Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να επιβαλλουν απαιτηςεισ που να διαςφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεισ διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεςη τησ
ςυμβαςησ. Όλεσ οι απαιτηςεισ πρεπει να ςχετιζονται και να ειναι αναλογεσ με το αντικειμενο τησ
ςυμβαςησ (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτηςεισ καθοριζονται περιγραφικα ςτο παρον ςημειο, χωρισ παραπομπη ςε ταξεισ/πτυχια του
ΜΕΕΠ. ε καθε περιπτωςη και μεχρι την καταργηςη των αρθρων 80 εωσ 110 του ν. 3669/2008 και
την εναρξη ιςχυοσ του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαινεται οτι, εφοςον η
αναθετουςα αρχη επιλεξει την παραπομπη ςε ταξεισ/πτυχια του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμο των
απαιτηςεων για τισ εγγεγραμμενεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ, πρεπει να περιγραψει
αναλυτικα τισ αντιςτοιχεσ απαιτηςεισ και για τισ αλλοδαπεσ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ.
63 Σο εδαφιο αυτο προςτιθεται κατα την κριςη τησ αναθετουςασ αρχησ ςυμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 1
του ν. 4412/2016, αλλωσ διαγραφεται.
64 Προαιρετικη επιλογη. υμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περιπτωςη
ςυμβαςεων εργων οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να απαιτουν την εκτελεςη οριςμενων κριςιμων
καθηκοντων απευθειασ απο τον ιδιο τον προςφεροντα ( προαιρετικη ςημειωςη του ανωτερω
εδαφιου).
65 Ωσ προσ τον τροπο υποβολησ των αποδεικτικων μεςων του παροντοσ αρθρου, τα οποια εχουν
ςυνταχθει/ παραχθει απο τουσ ιδιουσ τουσ οικονομικουσ φορεισ πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
66
Επιςημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται ςτη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου
φορεα. Εξακολουθει να υφιςταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΣΕΤΔ απο το ςυνολο των
φυςικων προςωπων που αναφερονται ςτα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οπωσ τροποποιηθηκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
67 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προςτεθηκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
68 Η υποχρεωτικη αντικαταςταςη του τριτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναποκειται ςτη διακριτικη ευχερεια
τησ αναθετουςασ αρχησ, εφοςον δε δεν την επιθυμει, απαλειφεται η αναφορα ςτην παρ. 4 ςτο παρον
ςημειο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
69 Εφιςταται η προςοχη των αναθετουςων αρχων ςτο οτι πρεπει να ζητειται η προςκομιςη
δικαιολογητικων προσ αποδειξη μονο των λογων αποκλειςμου και των κριτηριων επιλογησ που εχουν
τεθει ςτην παρουςα διακηρυξη. Επιςημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουςα αρχη δυναται, κατα το
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προςφεροντεσ, ςε οποιοδηποτε χρονικο ςημειο κατα τη
διαρκεια τησ διαδικαςιασ, να υποβαλλουν ολα η οριςμενα δικαιολογητικα, οταν αυτο απαιτειται για
την ορθη διεξαγωγη τησ διαδικαςιασ.
70 υμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοσ φορεασ ειναι
Έλληνασ πολιτησ η εχει την εγκαταςταςη του ςτην Ελλαδα, οι υποχρεωςεισ του που αφορουν τισ
ειςφορεσ κοινωνικησ αςφαλιςησ καλυπτουν τοςο την κυρια οςο και την επικουρικη αςφαλιςη."
71 Λαμβανομενου υποψη του ςυντομου, ςε πολλεσ περιπτωςεισ, χρονου ιςχυοσ των πιςτοποιητικων
φορολογικησ ενημεροτητασ, οι οικονομικοι φορεισ μεριμνουν να αποκτουσ εγκαιρωσ πιςτοποιητικα
που να καλυπτουν και τον χρονο υποβολησ τησ προςφορασ, ςυμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα ςτο
αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβαλουν, εφοςον αναδειχθουν προςωρινοι
αναδοχοι. Σα εν λογω πιςτοποιητικα υποβαλλονται μαζι με τα υπολοιπα αποδεικτικα μεςα του
αρθρου 23 απο τον προςωρινο αναδοχο μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ «Επικοινωνιασ» του
υποςυςτηματοσ.
72
Οι υπευθυνεσ δηλωςεισ του παροντοσ τευχουσ φερουν εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη
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η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη που υποςτηριζεται απο εγκεκριμενο πιςτοποιητικο (Πρβλ.
αρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
Πρβλ. ομοιωσ ωσ ανω υποςημειωςη για τα πιςτοποιητικα φορολογικησ ενημεροτητασ
Εφοςον η αναθετουςα αρχη την επιλεξει ωσ λογο αποκλειςμου.
Με εκτυπωςη τησ καρτελασ “τοιχεια Μητρωου/ Επιχειρηςησ”, οπωσ αυτα εμφανιζονται ςτο taxisnet.
Εφοςον η αναθετουςα αρχη τισ επιλεξει, ολεσ η καποια/εσ εξ αυτων, ωσ λογουσ αποκλειςμου.
Επιςημαινεται οτι η αναθετουςα αρχη, εφοςον μπορεςει να αποδειξει, με καταλληλα μεςα, οτι
ςυντρεχει καποια απο τισ περιπτωςεισ αυτεσ, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη
ςυμμετοχη ςτη διαδικαςια ςυναψησ τησ δημοςιασ ςυμβαςησ.
Εφοςον η αναθετουςα αρχη την επιλεξει ωσ λογο αποκλειςμου.
Η υποχρεωςη προςκομιςησ δικαιολογητικων ονομαςτικοποιηςησ μετοχων, εφοςον προκειται για
ςυμβαςεισ εκτιμωμενησ αξιασ ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο ςτισ ανωνυμεσ εταιρειεσ που
λαμβανουν μεροσ ςτο διαγωνιςμο, ειτε προκειται για μεμονωμενουσ υποψηφιουσ, ειτε για μελη
ενωςεων Εξαιρουνται τησ υποχρεωςησ αυτησ οι εταιρειεσ που ειναι ειςηγμενεσ ςτο Φρηματιςτηριο
τησ χωρασ εγκαταςταςησ τουσ και υποβαλλουν περι τουτου υπευθυνη δηλωςη του νομιμου
εκπροςωπου τουσ.
Εφοςον ςυντρεχει περιπτωςη λογω του προυπολογιςμου τησ ςυμβαςησ, πρεπει να προβλεπεται και
η δυνατοτητα ςυμμετοχησ επιχειρηςεων εγγεγραμμενων ςτα Νομαρχιακα Μητρωα (βλεπετε αρθρα
105 και 106 του ν. 3669/2008). την περιπτωςη αυτη να τιθεται η αντιςτοιχη προβλεψη.
Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπωσ ιςχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εωσ δ' του ν.
4472/2017, ςε ςυνδυαςμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
υμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχη ςε διαγωνιςμουσ
δημοςιων εργων χορηγειται ςε καθε εργοληπτικη επιχειρηςη εγγεγραμμενη ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
«ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, ςε ςυνδυαςμο με τη βεβαιωςη εγγραφησ που εκδιδεται απο την
υπηρεςια τηρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτα «επιςημο καταλογο αναγνωριςμενων εργοληπτων» [...] και
απαλλαςςει τισ εργοληπτικεσ επιχειρηςεισ απο την υποχρεωςη να καταθετουν τα επιμερουσ
δικαιολογητικα ςτουσ διαγωνιςμουσ.” Επιςημαινεται οτι, ςυμφωνα με το αρθρο 22 ( Σροποποιηςεισ
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρωτο εδαφιο τησ περιπτωςησ 31 τησ
παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθιςταται ωσ εξησ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των
αρθρων 80 εωσ 110, τα οποια παραμενουν ςε ιςχυ μεχρι την εκδοςη του προεδρικου διαταγματοσ του
αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και τησ παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
την περιπτωςη ομωσ που η Ενημεροτητα Πτυχιου δεν καλυπτει τισ ειςφορεσ επικουρικησ
αςφαλιςησ, τα ςχετικα δικαιολογητικα υποβαλλονται ξεχωριςτα.
Μονο ςτην περιπτωςη που εχει επιλεγει απο την αναθετουςα αρχη ωσ λογοσ αποκλειςμου.
Επιςημαινεται οτι ο οικονομικοσ φορεασ παραγει απο το υποςυςτημα το ηλεκτρονικο αρχειο
«εκτυπωςεισ» των Δικαιολογητικων υμμετοχησ ςε μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF),
το οποιο υπογραφεται με εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη
υπογραφη με χρηςη εγκεκριμενων πιςτοποιητικων και επιςυναπτεται ςτον (υπο)φακελο τησ
προςφορασ «Δικαιολογητικα υμμετοχησ» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α.)
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να προβλεπουν ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ οτι, κατοπιν αιτηματοσ
του υπεργολαβου και εφοςον η φυςη τησ ςυμβαςησ το επιτρεπει, η αναθετουςα αρχη καταβαλλει
απευθειασ ςτον υπεργολαβο την αμοιβη του για την εκτελεςη προμηθειασ, υπηρεςιασ η εργου,
δυναμει ςυμβαςησ υπεργολαβιασ με τον αναδοχο. την περιπτωςη αυτη, ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ
καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανιςμοι που επιτρεπουν ςτον κυριο αναδοχο να εγειρει
αντιρρηςεισ ωσ προσ αδικαιολογητεσ πληρωμεσ, καθωσ και οι ρυθμιςεισ που αφορουν αυτον τον
τροπο πληρωμησ. την περιπτωςη αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου. υμπληρωνεται
αναλογωσ.
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