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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 38/27 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 266/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27ε Οθηωβρίοσ 2020, εκέρα Σρίηε θαη ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9101/23.10.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο θαη απόληεο νη θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο
Τνλ θ. Μαλάβε Π. Αζαλάζην πνπ απνπζίαδε, αλαπιήξσζε ν θ. Μαλάβεο Γεκ. Αζαλάζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 3ο : Περί έγθρηζες ηωλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηες κειέηες θαη θαζορηζκού ηωλ όρωλ
ηοσ δηαγωληζκού, γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ : «Έργα Γεκοηηθής Οδοποηίας έηοσς 2020»,
ελδ. Πρ/ζκού 145.139,06€.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ
ηεο όηη έρεη ζπληαρζεί ε αξηζ. 12/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ
Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, ελδεηθηηθού προϋποιογηζκού
145.139,06€ κε αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Έργα Γεκοηηθής Οδοποηίας
έηοσς 2020».
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο όηη γηα ην ελ ιόγσ έξγν ζηνλ Θ.Α. 02.30.7323.01 ηνπ ζθέινπο
ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζέκαηνο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλνηρηό ειεθηξνληθό
δηαγσληζκό ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, θαζώο ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
θαη ησλ ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ ηεο ππ’ αξηζ. 12/2020 κειέηεο, γηα ην ελ ιόγσ έξγν θαη λα
θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
 θάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη
ξεηά πην πάλσ
 ηελ ππ’ αξηζκόλ 12/2020 κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ
 ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ην έξγν «Έργα Γεκοηηθής Οδοποηίας έηοσς 2020»
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
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1. Δγθρίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έργα Γεκοηηθής Οδοποηίας έηοσς 2020», ελδεηθηηθνύ
πξ/ζκνύ 145.139,06€, κε αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016.
2. Δγθρίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 12/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο
ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ.
3.Θαζορίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Έργα
Γεκοηηθής Οδοποηίας έηοσς 2020», σο εμήο:

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθζτουςα αρχή : Δήμοσ Βζλου-Βόχασ
Οδόσ
: Σπ. Κοκκώνη 2, Ηευγολατιό Κορινθίασ
Ταχ.Κωδ.
: 200 01
Τηλ.
: 27413-60538
Telefax
: 27410-53101
E-mail
: p.penteris@1306.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίεσ:
: Πζτροσ Πεντζρησ
Εργοδότησ ή Κφριοσ του Ζργου:
Δήμοσ Βζλου-Βόχασ
Φορζασ καταςκευήσ του ζργου:
Δήμοσ Βζλου-Βόχασ
Προϊςταμζνη Αρχή:
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βζλου-Βόχασ
Διευθφνουςα ή Επιβλζπουςα Υπηρεςία: Δ/νςη Τεχνικών Υπηρεςιών Δήμου Βζλου-Βόχασ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο:
Τεχνικό Συμβοφλιο Περιφζρειασ Πελοποννήςου

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 προςφεροντεσ 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 ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016,
για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα :
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ,
β) η παρούςα διακόρυξη,
γ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)
δ) το εντυπο οικονομικησ προςφορασ, οπωσ παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποςυςτηματοσ,
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων
θ) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα …
ια) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ,
ιβ) η τεχνικό μελϋτη,
ιγ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό
επύ όλων των ανωτϋρω
ιδ) 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,
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καθωσ και ςτην ιςτοςελιδα τησ αναθετουςασ αρχησ (www.vochas.gov.gr).
2.3 Εφοςον εχουν ζητηθει εγκαιρωσ, ητοι εωσ την 24/11/2020 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 26/11/2020.

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 ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν
ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να
εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ
τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/2610-2017 (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.
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β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη
μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ
του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
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
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται ςτον
οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ
εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον
ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό
μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ
προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ)
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.
3.7 Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει σ δεν ε χουν την υποχρε ωςη ν α υπογρα φουν τα δικαιολογητικα τησ
προςφορα σ με χρη ςη προηγμε νησ ηλεκτρονικη σ υπογραφη σ, αλλα μπορει να τα αυθεντικοποιου ν με
οποιονδη ποτε α λλον προ ςφορο τρο πο, εφο ςον ςτη χω ρα προε λευςη σ τουσ δεν ει ναι υποχρεωτικη η
χρη ςη προηγμε νησ ψηφιακη σ υπογραφη σ ςε διαδικαςι εσ ςυ ναψησ δημοςι ων ςυμβα ςεων. τισ
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περιπτω ςεισ αυτε σ η προςφορα ςυνοδευ εται με υπευ θυνη δη λωςη, ςτην οποι α δηλω νεται ο τι, ςτη
χω ρα προε λευςησ δεν προβλε πεται η χρη ςη προηγμε νησ ψηφιακη σ υπογραφη σ η ο τι, ςτη χω ρα
προε λευςησ δεν ει ναι υποχρεωτικη η χρη ςη προηγμε νησ ψηφιακη σ υπογραφη σ για τη ςυμμετοχη ςε
διαδικαςι εσ ςυ ναψησ δημοςι ων ςυμβα ςεων. Η υπευ θυνη δη λωςη του προηγου μενου εδαφι ου φε ρει
υπογραφη ε ωσ και δε κα (10) ημε ρεσ πριν την καταληκτικη ημερομηνι α υποβολη σ των προςφορω ν
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.
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
ελεγχονται τουλαχιςτον οι δεκα (10) πρωτεσ κατα ςειρα μειοδοςιασ. την περιπτωςη αυτη 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 .
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.
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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 10 ημερων απο την κοινοποιηςη τησ ςχετικησ εγγραφησ
κοινοποιηςησ ςε αυτον τα προβλεπομενα ςτισ κειμενεσ διαταξεισ δικαιολογητικα προςωρινου αναδοχου και
τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιηςησ .
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 παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεισ ςε αυτα που υποβληθηκαν και ο
προςωρινοσ αναδοχοσ υποβαλλει εντοσ τησ προθεςμιασ τησ παραγραφου (α) αιτημα προσ την Επιτροπη
Διαγωνιςμου για την παραταςη τησ προθεςμιασ υποβολησ, το οποιο ςυνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα
απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηςη των δικαιολογητικων, η αναθετουςα αρχη
παρατεινει την προθεςμια υποβολησ των δικαιολογητικων για οςο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηςη των
δικαιολογητικων απο τισ αρμοδιεσ αρχεσ.
Σο παρον εφαρμοζεται και ςτισ περιπτωςεισ που η αναθετουςα αρχη τυχον ζητηςει την προςκομιςη
δικαιολογητικων κατα τη διαδικαςια αξιολογηςησ των προςφορων και πριν απο το ςταδιο κατακυρωςησ,
κατ’ εφαρμογη τησ διαταξησ του αρθρου 79 παραγραφοσ 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμενων των αρχων
τησ ιςησ μεταχειριςησ και τησ διαφανειασ.
Εντοσ τριων (3) εργαςιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ωσ ανω ςτοιχειων και
δικαιολογητικων, ςυμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προςκομιζονται υποχρεωτικα απο
τον οικονομικο φορεα ςτην αναθετουςα αρχη, ςε εντυπη μορφη και ςε ςφραγιςμενο φακελο, τα εγγραφα
που απαιτειται να προςκομιςθουν ςε πρωτοτυπη μορφη, ςυμφωνα με τισ διαταξεισ του αρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κωδικασ Διοικητικησ Διαδικαςιασ'', οπωσ τροποποιηθηκε με τισ διαταξεισ του αρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιςτωθει οτι:
I) τα ςτοιχεια που δηλωθηκαν με το 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,
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
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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, ςτο οποιο αναγραφεται η τυχον ςυμπληρωςη δικαιολογητικων κατα τα οριζομενα
ςτην παραγραφο (γ) του παροντοσ αρθρου . Η Επιτροπη, ςτη ςυνεχεια, το κοινοποιει, μεςω τησ
«λειτουργικοτητασ τησ «Επικοινωνιασ», ςτην αναθετουςα αρχη για τη ληψη αποφαςησ.
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ απόφαςησ
κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςθεύ
οριςτικϊ, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ
τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού».
ε) Η ςυναψη τησ ςυμβαςησ επερχεται με την κοινοποιηςη τησ αποφαςησ κατακυρωςησ ςτον προςωρινο
αναδοχο ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο αρθρο 105 ωσ ακολουθωσ :
Μετα την απρακτη παροδο τησ προθεςμιασ αςκηςησ προδικαςτικησ προςφυγησ η, ςε περιπτωςη αςκηςη
τησ, οταν παρελθει απρακτη η προθεςμια αςκηςησ αιτηςησ αναςτολησ κατα τησ αποφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π. και,
ςε περιπτωςη αςκηςησ αιτηςησ αναςτολησ κατα τησ αποφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., οταν εκδοθει αποφαςη επι τησ
αιτηςησ, με την επιφυλαξη τησ χορηγηςησ προςωρινησ διαταγησ, ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο τελευταιο
εδαφιο τησ παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα την ολοκληρωςη του προςυμβατικου
ελεγχου απο το Ελεγκτικο υνεδριο, εφοςον απαιτειται, ςυμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο
προςωρινοσ αναδοχοσ, υποβαλλει, εφοςον απαιτειται, υπευθυνη δηλωςη, μετα απο ςχετικη προςκληςη τησ
αναθετουςασ αρχησ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ. την υπευθυνη
δηλωςη, η οποια υπογραφεται κατα τα οριζομενα ςτο αρθρο 23 τησ παρουςασ, δηλωνεται οτι, δεν εχουν
επελθει ςτο προςωπο του οψιγενεισ μεταβολεσ, κατα την εννοια του αρθρου 104 του ν. 4412/2016,
προκειμενου να διαπιςτωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προυποθεςεισ ςυμμετοχησ του αρθρου 21, οτι
εξακολουθουν να πληρουνται τα κριτηρια επιλογησ του αρθρου 22 και οτι δεν ςυντρεχουν οι λογοι
αποκλειςμου του ιδιου αρθρου,. Η υπευθυνη δηλωςη ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνιςμου, η οποια
ςυνταςςει πρακτικο που ςυνοδευει τη ςυμβαςη .
Μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ κοινοποιειται η αποφαςη
κατακυρωςησ ςτον προςωρινο αναδοχο. Με την ιδια αποφαςη καλειται ο αναδοχοσ οπωσ προςελθει ςε
οριςμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του ςυμφωνητικου, θετοντασ του η αναθετουςα αρχη
προθεςμια που δεν μπορει να υπερβαινει τισ εικοςι (20) ημερεσ απο την κοινοποιηςη ειδικησ ηλεκτρονικησ
προςκληςησ, μεςω τησ λειτουργικοτητασ τησ “Επικοινωνιασ” του υποςυςτηματοσ, προςκομιζοντασ, και την
απαιτουμενη εγγυητικη επιςτολη καλησ εκτελεςησ. Η εν λογω κοινοποιηςη επιφερει τα εννομα
αποτελεςματα τησ αποφαςησ κατακυρωςησ, ςυμφωνα με οριζομενα ςτην παρ. 3 του αρθρου 105 του
ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχοσ δεν προςελθει να υπογραψει το ςυμφωνητικο, μεςα ςτην προθεςμια που οριζεται ςτην
ειδικη προκληςη, κηρυςςεται εκπτωτοσ, καταπιπτει υπερ τησ αναθετουςασ αρχησ η εγγυηςη ςυμμετοχησ του
και ακολουθειται η διαδικαςια του αρθρου 4.2.γ τησ παρουςασ για τον 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
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε
υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ
παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει
προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του.
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ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν χρηςιμοποιόθηκαν
ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ
γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15)
ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ.
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του
υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό
Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οπούο
επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε
περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ
την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ
ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη
προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ
παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ.
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ
διαδικαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τη σ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην Αρχό
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365
του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των
ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με απόφαςό
τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ
προςφυγόσ.
ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ και
δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον προςφεύγοντα μϋςω
τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ
των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ
πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ.
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Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων
τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών
πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ
και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου i. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων ενδύκων
βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό. Με τα
ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη
πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ
τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την
κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το
αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ
κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο
αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.

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 Γενικη υγγραφη Τποχρεω ςεων (Γ..Τ.)
Η Σεχνικη υγγραφη Τποχρεω ςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικε σ Προδιαγραφε σ και τα
Παραρτη ματα τουσ,
8.
Η Σεχνικη Περιγραφη (Σ.Π.).
9.
Ο Πρου πολογιςμο σ Δημοπρα τηςησ.
10.
Οι εγκεκριμε νεσ μελε τεσ του ε ργου.
11.
Σο εγκεκριμε νο Φρονοδια γραμμα καταςκευη σ του ε ργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ
6.1.

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και
ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό
ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.

6.2.

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα.

6.3.

τα αλλοδαπα δημοςια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η υνθη κη τησ Φαγησ τησ
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5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
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 εγγραφο . 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.

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό

6.5.

Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα γύνονται
υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.

Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
7.1.

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ
των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν:

- 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»
- 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»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,
- 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 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”,
- Σησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών
«Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων
ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την
όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- Σησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «υγκρότηςη και
οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων επανορθωτικών μϋτρων
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οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιόθηκε με την
όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).
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..)»,
7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη
διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη
διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα 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 κοινό απόφαςη
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα ‘’Δικαιολογητικϊ
για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, ii, καθώσ και η
απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”.
7.3

Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ».

7.4

Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο
των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε
διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ
παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.

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 την ΑΣΑ 2020 και απο ιδιουσ πορουσ του Δημου.
Σο ε ργο υπο κειται ςτισ κρατη ςεισ που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα , περιλαμβανομε νησ τησ
κρα τηςησ υ ψουσ 0,07 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τησ Ενιαι ασ Ανεξα ρτητησ 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
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Η αναθετουςα αρχη 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. 117384/26-102017 Κ.Τ.Α.
Οποιαδηποτε διευκρινιςη η ςυμπληρωςη που υποβαλλεται απο τουσ προςφεροντεσ η υποψηφιουσ, χωρισ να
εχει ζητηθει απο την αναθετουςα αρχη, δεν λαμβανεται υποψη.

Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ. 204/8939/2020 (ΑΔΑ : 6ΓΩΠΩ9Π-ΩΘΥ)
για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2020 και ο αριθμόσ τησ
απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του
ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου
Σύτλοσ του ϋργου
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:
«ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΣΟΤ 2020».
11.1.

Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ)
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 117.047,63 Ευρώ και αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών: 86.254,70€
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 15.525,85€
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
15.267,08€, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ.

11.2.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι οι Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινότητεσ του Δόμου Βϋλου-Βόχασ, Νομού
Κορινθύασ, Περιφερειακόσ Ενότητασ Κορινθύασ

11.3.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου

το ϋργο αυτό προβλϋπονται εργαςύεσ οδοςτρωςύασ και αςφαλτοςτρώςεων ςε οδούσ των Δημοτικών
και Σοπικών Κοινοτότων του Δόμου Βϋλου – Βόχασ καθώσ και εργαςύεσ για την διαμόρφωςη του κόμβου
(οριζόντια και κατακόρυφη ρυθμιςτικό ςόμανςη) ςτην ςυμβολό των οδών Αχϋπανσ – Καποδιςτρύου – 25ησ
Μαρτύου τησ Δ.Ε. Βϋλου.
Για την αποπερϊτωςη και πλόρη λειτουργύα του ϋργου, οι προβλεπόμενεσ εργαςύεσ αφορούν ςε:
 Φωματουργικϋσ εργαςύεσ (εκςκαφϋσ)
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 Εργαςύεσ οδοςτρωςύασ (καταςκευό υπόβαςησ, βϊςησ ανϊλογα με την περύπτωςη) από θραυςτό
υλικό λατοµεύου
 Απόξεςη - φρεζϊριςμα του υφιςταμϋνου αςφαλτικού τϊπητα ςε οποιοδόποτε κατϊλληλο βϊθοσ μϋχρι
4 εκ., ανϊλογα με τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ που ϋχουν διαμορφωθεύ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ
εργολαβύασ αυτόσ, ϋτςι ώςτε η τελικό επιφϊνεια του οδοςτρώματοσ, που θα προκύψει μετϊ την
απόξεςη του υφιςτϊμενου τϊπητα και την καταςκευό τησ νϋασ αςφαλτικόσ ςτρώςησ κυκλοφορύασ,
να ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών τησ μελϋτησ και τουσ
κανόνεσ ορθόσ, αςφαλούσ και ϋντεχνησ εκτϋλεςησ του τεχνικού αντικειμϋνου του ϋργου.
 Αςφαλτικό ςυγκολλητικό επϊλειψη επύ αςφαλτικόσ ςτρώςησ με αςφαλτικό διϊλυμα τύπου ΜΕ-5,
όπου απαιτεύται, ό αςφαλτικό προεπϊλειψη αναςφϊλτωτησ επιφϊνειασ με αςφαλτικό διϊλυμα όπωσ
προδιαγρϊφεται ςτην αντύςτοιχη Ε.ΣΕ.Π, όπου απαιτεύται, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ επύβλεψησ.
 Καταςκευό αςφαλτικόσ ιςοπεδωτικόσ ςτρώςησ μεταβλητού πϊχουσ, όπου απαιτεύται, ςύμφωνα με
τισ οδηγύεσ τησ επύβλεψησ.
 Καταςκευό αςφαλτικόσ ςτρώςησ κυκλοφορύασ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 5 cm με χρόςη
κοινόσ αςφϊλτου.
 Επούλωςη τοπικών φθορών οδοςτρωμϊτων με αςφαλτοςκυρόδεμα, όπου
περιλαμβϊνεται η προμόθεια και η διϊςτρωςη ϋτοιμου αςφαλτικού ςκυροδϋματοσ, για την
επούλωςη μικρών λϊκκων του οδικού δικτύου.
 Ανύψωςη ό καταβιβαςμόσ ςτομύου φρεατύου αποχϋτευςησ
 Διαμόρφωςη ςταμπωτού δαπϋδου
 Οριζόντια και κατακόρυφη ρυθμιςτικό ςόμανςη κόμβου ςτη διαςταύρωςη των οδών
Αχϋπανσ – Καποδιςτρύου – 25ησ Μαρτύου τησ Δ.Ε. Βϋλου , με γνώμονα την
εξυπηρϋτηςη όλων των κινόςεων ςτον κόμβο αλλϊ και την διαςφϊλιςη τησ
ικανοπούηςησ του υφιςτϊμενου αλλϊ και μακροπρόθεςμου όγκου κυκλοφορύασ.
Προσ τούτο διατηρεύται η διατομό τησ κύριασ κύνηςησ Αχϋπανσ – Καποδιςτρύου και
δημιουργεύται ημικύκλιο ςτον κόμβο με την 25ησ Μαρτύου και Αχϋπανσ – όπωσ φαύνεται
ςτην αντύςτοιχη οριζοντιογραφύα του Παραρτόματοσ.
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων δεν πρϋπει να
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του
ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των ϊρθρων 132
και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ:


Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.



Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.



Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.



Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών του
ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του ϋργου ούτε,
αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α.,
αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται
υπόψη
μόνο
οι
μεταφορϋσ
δαπϊνησ
από
μύα
ομϊδα
εργαςιών
ςε
ϊλλη.
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), μειώνουν
ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη
χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του Σεχνικού
υμβουλύου,
ύςτερα
από
ειςόγηςη
του
φορϋα
υλοπούηςησ.
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Ομϊδεσ
εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό ϋκπτωςησ
ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, η οπούα μετϊ την
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ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ
κατηγορύα ϋργων.
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικη προθεςμι α εκτε λεςησ του ε ργου, ορι ζεται ςε οκτώ (8) μόνεσ απο την ημε ρα υπογραφη σ
τησ ςυ μβαςησ.
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 .

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.

13.5

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

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ
Κριτη ριο για την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ει ναι η πλε ον ςυμφε ρουςα απο οικονομικη α π οψη 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 2.341,00 € ευρω .
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(εν προκειμε νω τον Δη μο Βε λουΒοχασ) 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 επωνυμι α, 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 παραπα 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,
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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 29/06/2021
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.

15.5

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 .

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

ΔΕΝ προβλε πεται η χορη γηςη προκαταβολη σ ςτον Ανα δοχο.

16.2

ΔΕΝ προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη.

Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα μ ε το
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τ ησ ςύμβαςησ, όπωσ
αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται
αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη,
ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ
χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων
των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋ ναντι του
αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του
Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του
αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ
εγγυόςεωσ.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ .
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17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ
...........-----..............

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.
Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και
Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη
λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.

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.
Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα,
ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ.
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ,
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ .

Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-αποςφρϊγιςησ
Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορων οριζεται η 30/11/2020
ημερα Δευτϋρα και ωρα 12:00 μ.μ.
Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορω ν ορι ζεται η 04/12/2020
ημερα Παραςκευό και ωρα 10:00 π.μ.
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα
ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό
ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η
απόφαςη αυτό κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5)
τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού
διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν
καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα
ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.
Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97
του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ΈΞΙ (6) μηνών , από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των
προςφορών.
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Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από το υσ
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.
Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ………………).
2. Η Διακη ρυξη αναρτα ται και ςτην ιςτοςελι δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (www.vochas.gov.gr), (εφο ςον
υπα ρχει), ςυ μφωνα με το α ρθρο 2 τησ παρου ςασ.
3. Περι ληψη τησ παρου ςασ Διακη ρυξησ δημοςιευ εται ςτον Ελληνικο Συ πο , ςυ μφωνα με το α ρθρο 66 ν.
4412/2016 και αναρτα ται ςτο προγραμμα “Διαυ γεια” www.diavgeia.gov.gr.,
Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ δημοπραςύασ
ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό
πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του
ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την
αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ
………………………………………………..

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 που δραςτηριοποιουνται ςε
εργα ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που ειναι 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.
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 μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.
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την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχύουν τα εξόσ :
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιούνται από κϊθε
μϋλοσ τησ ϋνωςησ
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρούςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να εύναι
εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο,
τουλϊχιςτον ςε μια από τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπό ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, αθροιςτικϊ πρϋπει να
καλύπτονται όλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν
πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων:
22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003,
ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ
Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό
ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου
τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού
ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ
τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η
οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ τουσ διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.

αφορϊ

τον
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τισ περιπτωςεισ των ςυνεταιριςμων, η εν λογω υποχρεωςη αφορα τα μελη του Διοικητικου υμβουλιου.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό
νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ
ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό
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 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 ιςχυ .
22.A.3 α) Κατ’εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ ............ ( όπωσ
δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι ςυμπληρώνονται από την αναθϋτουςα αρχό )
δεν εφαρμόζονται οι παρϊγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των φόρων ό
των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε ςχετικϊ με
το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα
με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ
(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ
βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη
ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη,
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του
λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
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δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη
καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,
(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ
που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την
ανϊθεςη,
(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του.

22.Α.5. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό),
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005
(εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού)

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προηγούμενων παραγρϊφων.
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.

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε
επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα
ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη
ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα
κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ
φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ
ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του
αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ
δημόςιασ ςύμβαςησ .

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ
εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην
κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ
μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα
ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει.

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα
Οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ πρϋπει να πληρούν τισ απαιτόςεισ που αφορούν την τεχνικό και
επαγγελματικό ικανότητα όπωσ αυτό ορύζεται ςτο Κεφϊλαιο Γ’ του Π.Δ 71/2019, ότοι τισ ελϊχιςτεσ
απαιτόςεισ του ϊρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019, ςτην κατηγορύα ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ, όπωσ αυτό
ιςχύει κατϊ τα αναλυτικϊ οριζόμενα ςτο Π.Δ. 71/2019, ιδύωσ κατϊ την μεταβατικό περύοδο εφαρμογόσ του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (ϊρθ.65 του Π.Δ. 71/2019).
Επιςημαύνεται ότι λόγω των οριζόμενων ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ.
71/2019, ςτο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού και ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ εγγεγραμμϋνοι ςτο ΜΕΕΠ
εφόςον πληρούν τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ςτην
κατηγορύα Οδοποιύασ.
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων
φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, ςτισ
ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και
εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον αφορϊ τα κριτόρια
που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ
του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό
εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι
τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ
ικανότητεσ.
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Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ
εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ
επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα).
Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ
23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη
δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ προςφϋροντεσ
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό απαιτεύται για την
ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των
προςφορών.
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 .
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 ςυμβαςησ ..
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.
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 δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων
φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται ο
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προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται,
εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 4 του ϊρθρου 22 Α.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και
ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ
Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ,
ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε
εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει
αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παρούςασ, υποβϊλλονται, ςύμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να
γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα
βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ.
Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ:
•
οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ
τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,
•
οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την
υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ .
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, υποβϊλλει
τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ παρούςασ:
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ
υποβϊλλει αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:
απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι
προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων τεςςϊρων εδαφύων τησ
παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22.
(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα,
όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα) ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ
εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του,
ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ
πριν από την υποβολό του.
Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ
που υποβϊλλονται εύναι
φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη.
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Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη
καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικό
αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η αςφαλιςτικό
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό
νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό
ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ
(κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για
τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ
προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ
των φυςικών προςώπων που
ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα),
που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν
προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν
απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
- υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη
και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και
υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την
υποβολό του, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του
οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ προςφορϊσ.
Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του
οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του
πιςτοποιητικού.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22 : πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό
διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την
υποβολό του . Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το
πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, , πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα.
Σο πιςτοποιητικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται
από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε
φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων.
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο
ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου
δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του
κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. την
περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν
εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ
αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ.
Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών (eCertis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
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(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.
Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που
εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητόρια
και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που
ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι
ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη
δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].
- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι
ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του.
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ
τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό κατϊςταςη
με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα
ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ
πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την υποβολό του πιςτοποιητικού από
το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
23.9 τησ παρούςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ,
προςκομύζουν :
αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ
εύναι ονομαςτικϋσ,
ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ
εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την
υποβολό τησ προςφορϊσ.
γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού προςώπου των
μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ
προςφορϊσ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα τουσ
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :
αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), ςύμφωνα
με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.
δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι μϋτοχοι
αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω αιτιολογύασ.
Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και μόνο ςτην περύπτωςη
αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα.
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Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ των
Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ
ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β

καταλληλότητασ

για

την

ϊςκηςη

τησ

επαγγελματικόσ

(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι προςφϋροντεσ
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην/ςτισ
κατηγορύα/εσ ΟΔΟΠΟΙΪΑ .
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν
τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν.
4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ)
ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη
περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού
μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη
βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ,
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ
όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ.
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30)
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ:



εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που
περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαύωςη
εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο
Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α
του ν. 4412/2016.

ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη ςτο ϊρθρο
22.Γ απαύτηςη.
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων ανεκτϋλεςτου
υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων:
 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό
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με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από πύνακα
όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο πλαύςιο
κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο ανϊ ϋργο και το
ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν διαθϋτουν ενημϋροτητα
πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το
πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν.
4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ ϋνα ό
περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν.
4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανο τητα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:
(α) για τισ εγγεγραμμε νεσ εργοληπτικε σ επιχειρη ςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.



εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που
περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαύωςη εγγραφόσ, με την
υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ
(Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 ανϊλογα με την

τιθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη.
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται
ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ η διαθε τουν
πιςτοποιητικο 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 προςκομι ζουν 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, κατα τα
οριζο μενα ςτο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρα γραφο 9 του παρο ντοσ α ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει σ που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλογουσ η
διαθε τουν πιςτοποιητικο απο οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ κατα τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ωσ
δικαιολογητικα ε να η περιςςο τερα απο τα αποδεικτικα με ςα που προβλε πονται ςτο Με ροσ ΙΙ του
Παραρτη ματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε
-23.8. 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
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εκπροςωπου και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει εωσ τριαντα (30) εργαςιμεσ ημερεσ πριν απο την υποβολη
τουσ εκτοσ αν ςυμφωνα με τισ ειδικοτερεσ διαταξεισ αυτων φερουν ςυγκεκριμενο χρονο ιςχυοσ.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι μϋχρι
ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον
υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και
εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για
υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και
ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού
/ μη λύςησ τησ εταιρεύασ.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι 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. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού.
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται με
βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και εκδύδεται το
ςχετικό πιςτοποιητικό.
23.9. 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 λογω
κατα λογο.
Η πιςτοποιου μενη εγγραφη ςτουσ επι ςημουσ καταλογουσ απο τουσ αρμο διουσ οργανιςμου σ η το
πιςτοποιητικο , που εκδι δεται 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 λλουν «Ενημερο τητα
Πτυχι ου» εν ιςχυ , απαλλα ςςονται απο την υποχρε ωςη υποβολη σ των δικαιολογητικω ν:
- 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. τησ 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 Πτυχιου.
- φορολογικη και αςφαλιςτικη ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) τησ παρου ςασ .
- 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).
- 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.
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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 .
23.10. 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 τουσ ακο λουθουσ ηλεκτρονικου σ 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:
24.2 Ο ηλεκτρονικο σ υποφα κελοσ «Δικαιολογητικα υμμετοχη σ» πρε πει, επι ποινη αποκλειςμου , να
περιε χειτα 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.
24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) εύτε και ςε
απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η
ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα ανϊρτηςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο
Κ.Η.Μ.Δ.Η..)
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Τπεργολαβύα
25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
25.3. --25.4 Η αναθϋτουςα αρχό:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για τουσ
υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνουν
ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την ωσ
ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντύςτοιχα
προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ε γκριςη καταςκευη σ του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφαςι ςτηκε με την αριθμ. 218/2019
Απο φαςη Δημοτικου υμβουλι ου.
26.2 Ο Κυ ριοσ του Έργου μπορει να εγκαταςτη ςει για το ε ργο αυτο Σεχνικο υ μβουλ ο. 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.
26.3--Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 266/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος
2.- ηάτος Αλδρέας
3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος
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4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος
5.- Καλάβες Γεκ. Αζαλάζηος
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