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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10
Τ.Κ: 18450 Νίκαια
Τηλ.: 213-2075320,329
Fax: 213-2075328
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αρ. 47ης/18-12-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
α/α:361/18-12-2020
ΘΕΜΑ 2ο:Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας
δαπάνης ύψους ποσού 80.645,16€ (πλέον ΦΠΑ 24%)σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.

Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους
2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη,
ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 45864/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010(άρθρα 67 & 75).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα
τα 5 μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λεγάκης Γεώργιος(Αντιπρόεδρος)
2. Βακαλάκης Ηλίας
3. Μπακατσέλος Ιωάννης
4. Βότσης Ευάγγελος
5. Κατηφές Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωακειμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Αννινος Νικόλαος
3. Μπίχτας Παύλος
4. Σωτηροπούλου Δέσποινα

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAMATINA
CHOUNTA
Ημερομηνία: 2020.12.28 09:29:11 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο κ.Χαραμής Ελευθέριος.
Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής
Επιτροπής, κ. Σπεντζούρης Κωνσταντίνος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41154/06-11-2020
εισήγηση, η οποία συνοδεύεται από την 5/2020 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, πρότεινε την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού 100.000,00€ (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
Πρότεινε δε, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» του Δήμου ΝίκαιαςΑγ.Ι.Ρέντη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2020 Τεχνική Μελέτη η οποία συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Σημείωσε δε ότι, το προαναφερόμενο έργο έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου για το έτος 2020, χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021), του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, στον
προϋπολογισμό του οποίου, έχει εγγραφεί το ποσόν των 1.000,00 € για το 2020 και
99.000.00 € για το έτος 2021.
Τέλος ανέφερε ότι, με την υπ’ αρ. 4789/19-10-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με ΑΑΥ: 847/19-10-2020 εγκρίθηκε η δαπάνη για το χρηματοδοτούμενο
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού 100.000,00 (ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΤΗ
2020 & 2021) του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 1.000,00 € για το 2020 και
99.000.00 € για το έτος 2021 σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του προϋπολογισμού
εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν της
την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:
1. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
2. To Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισμού από την Οικονομική επιτροπή.
3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
4. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις.
5. Το Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α/27-11-1995) περί δημόσιου λογιστικού
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ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν. 3669/18-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α/18-6-2008) περί κύρωσης της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ).
7. Το Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
8. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011 περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του Ν. 4038/ΦΕΚ 14 Α/2-22012.
9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016 ) περί ανάληψης
υποχρεώσεων από τους διατάκτες
10. Τη με αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/0508-2016 ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
11. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του
Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από
τους διατάκτες.
12. Την υπ’ αρ. 147/1-9-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
συγκρότησης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
οικονοµικού έτους 2019-2023(θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021) και την υπ’
αρ.Α.Π.86607/22672/09-09-2019 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
13. Την υπ’ αρ. 4159/02-09-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισμού των
Αντιδημάρχων του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη από 02-09-2020 και για ένα
(01) έτος.
14. Την µε αρ. 161/20-9-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί εκλογής
του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.
Ρέντη, για την περίοδο 2019-2021, βάσει του αρ. 2 παρ.1. του Ν. 4623/2019
περί «Συγκρότησης και Εκλογής Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής».
15. Την υπ’ αρ. 4159/02-09-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης στον κ.
Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων και εγγράφων
της Δ/νσης καθώς και του συνόλου των Διακηρύξεων και των σχετικών
Περιληπτικών διακηρύξεων Δημάρχου που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες
της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018, Πρόγραμμα
΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’, περί Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, περί διαδικασίας για την έκδοση
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
18. Την παρ. 1 α, του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, Διαδικασία για την έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
19. Το με αρ. πρωτ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα :
«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4555/2018» και ειδικότερα περί
δυνατότητας εκχώρησης, από τον Δήμαρχο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, της
αρμοδιότητας υπογραφής του «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΤΑΚΤΗ » (της παρ.3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014) στους
προϊσταμένους των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών
υπηρεσιών.
20. Το άρθρο 88 του ν. 3463/2006 περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει,
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με εντολή του, την υπογραφή εγγράφων σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας.
21. Την υπ’αρ. πρωτ. 5386/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου που εξουσιοδοτεί τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Λεγάκη να υπογράφει, για
τις υπηρεσίες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το «Τεκμηριωμένο Αίτημα
του Διατάκτη» για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
22. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του
Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019.
23. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 « Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας » έτσι όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
24. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Αναπλήρωση Δημάρχου»
25. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 για την υποχρέωση
ανάρτησης στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
26. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 «ρυθμίσεις για το σύστημα
Διακυβέρνησης των Δήμων και Περιφερειών».
27. Την με αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών περί
ορισμού Αντιδημάρχων.
28. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3334/Β’/27-12-2013, ΦΕΚ 3713/Β’/20-102017, ΦΕΚ 181/Β΄/31-01-2019, ΦΕΚ 1420/Β’/24-04-2019).
29. Την υπ’ αρ. 227/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. και τη σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
30.Την υπ’ αρ. 212/10-12-2019 απόφασης τόυ Δημότικόυ Συμβόυλιόυ περι
εγκρισεως πρόυπόλόγισμόυ όικόνόμικόυ ετόυς 2020 τόυ Δημόυ Νικαιας – Αγ. Ι.
Ρεντη, κατόπιν της υπ’ αρ. 2202/15-11-2019 Γνωμης τόυ Παρατηρητηριόυ
Οικόνόμικης Αυτότελειας των ΟΤΑ.
31.Την υπ’ αρ. 42/25-2-2020 απόφαση τόυ Δημότικόυ Συμβόυλιόυ περι εγκρισης
σχεδιόυ 1ης αναμόρφωσης Πρόυπόλόγισμόυ εσόδων – εξόδων Δημόυ Νικαιας –
Αγ. Ι. Ρεντη όικόνόμικόυ ετόυς 2020 και τό υπ’ αρ. πρωτ. 19057/4970/28-022020 εγγραφό της Απόκεντρωμενης Διόικησης Αττικης.

32. Την υπ’ αρ.171/21-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί
εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.
33.Την υπ’ αριθμ. 41/25-02-2020 Απόφαση Δημότικόυ Συμβόυλιόυ Νικαιας Αγ. Ι.
Ρεντη περι εγκρισης της 1ης τρόπόπόιησης τόυ Τεχνικόυ πρόγραμματός τόυ
ετόυς 2020 τόυ Δημόυ Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη.

34. Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α/29-3-2013 περί εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων και άλλων διατάξεων.
35. Την με αριθμό 5/2020 Τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου
36. Ότι το έργο αναφέρεται στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.
Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020, στην κατηγορία έργα που χρηματοδοτούνται
από άλλους φορείς με Κ.Α: 30.7334.0004 και στην κατηγορία έργα που
χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου
37. Το υπ’ αρ. πρωτ.37856/12-10-2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου για την για
την εκτέλεση του έργου με ΑΔΑΜ: 20REQ007480059 2020-10-15.
38. Τη με ημερομηνία εγγραφής ΑΑΥ 847/19-10-2020 (Ανάληψης Υποχρέωσης) με
αριθμό μητρώου δέσμευσης α/α 1, ύψους ποσού € 100.000,00 μερισμένο για
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τα έτη 2020 – 2021 στον ΚΑΕ: 30.7334.0004 για το 2020 (1.000,00€) για το
2021 (99.000,00€), για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους
2020, για τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές
υπόλοιπο για την κάλυψή του.
39. Το υπ’αρ. πρωτ. 38735/19-10-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη .
40. Τον υπ’ αρ.: 20REQ007480059 Μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
(ΑΔΑΜ).
41. Την υπ’ αρ. πρωτ. 41154/06-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους
ύψους ποσού €100.000,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020, για τον οποίο έχει
προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του.H
επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία » του άρθρου 27
του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζόμενων , θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 π-αρ. 2.(α) του Ν.4412/2016.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, διακηρύσσει τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» σύμφωνα με την
5/2020 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΝίκαιαςΑγ.Ι.Ρέντη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ii ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Ημερ.: 18/12/2020
Αρ. πρωτ.:46532

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
iii

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
(Κ.Α. 30.7334.0004)

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL – 307 (Πειραιάς – Νήσοι)
CPV: 45431000-7
(Εργασίες πλακόστρωσης)
ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 94961

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ ΕΘ Ν Ι ΚΟΥ ΣΥ Σ Τ Η ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
ivΟ

Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχόυ κατασκευης τόυ εργόυ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
2020»
Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%),
πόυ θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όρόυς της παρόυσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθετόυσα αρχη: Δημός Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη
Οδό ς
: Π.Τσαλδα ρη 10
Ταχ.Κωδ.
: 18450
Τηλ.
: 2132075300
Telefax
: 2132075293
E-mail
: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr
Πληρόφόρι ες: : Σπεντζόυ ρης Κων/νός
Εργόδότης η Κυριός τόυ Έργόυ: Ο Δημός Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη
Φόρεας κατασκευης τόυ εργόυ: Ο Δημός Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη
Πρόισταμενη Αρχη : Οικόνόμικη Επιτρόπη – Δημότικό Συμβόυλιό τόυ Δημόυ
Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη.
Διευθυνόυσα η Επιβλεπόυσα Υπηρεσια : Η Διευθυνση Τεχνικων Υπηρεσιων
τόυ Δημόυ Νικαιας-Αγ.Ι.Ρεντη
Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόυλιό : Τεχνικό συμβόυλιό Δημόσιων Έργων
Περιφερειας Αττικης

Εφόσόν όι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθόυν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας
συναψης η εκτελεσης τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δηλωσόυν αμεσα τα νεα τόυς
στόιχεια στόυς πρόσφερόντες η στόν αναδόχό.
Εφόσόν όι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα απόφαινόμενα όργανα τόυ Φόρεα Κατασκευης
καταργηθόυν, συγχωνευτόυν η με όπόιόνδηπότε τρόπό μεταβληθόυν κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης η εκτελεσης τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να
δηλωσόυν αμεσα, στόυς πρόσφερόντεςv η στόν αναδόχό τα στόιχεια των υπηρεσιων
η απόφαινόμενων όργανων, τα όπόια κατα τόν νόμό απότελόυν καθόλικό διαδόχό
των εν λόγω όργανων πόυ υπεισερχόνται στα δικαιωματα και υπόχρεωσεις τόυς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόυ αρθρόυ 2
τόυ ν. 4412/2016, για τόν παρόντα ηλεκτρόνικό διαγωνισμό, ειναι τα ακόλόυθα :
α) η πρόκηρυξη συμβασης όπως δημόσιευθηκε στό ΚΗΜΔΗΣvi,
β) η παρόυσα διακηρυξη,
γ) τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vii
δ) τό εντυπό όικόνόμικης πρόσφόρας, όπως παραγεται από την ειδικη ηλεκτρόνικη
φόρμα τόυ υπόσυστηματός,
ε) ό πρόυπόλόγισμός δημόπρατησης,
στ) τό τιμόλόγιό δημόπρατησης,
ζ) η ειδικη συγγραφη υπόχρεωσεων,
η) η τεχνικη συγγραφη υπόχρεωσεων
θ) τό τευχός συμπληρωματικων τεχνικων πρόδιαγραφων,
ι) τό υπόδειγμα ….viii
ια) τό τευχός τεχνικης περιγραφης,
ιβ) η τεχνικη μελετη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικες πληρόφόριες και διευκρινισεις πόυ θα παρασχεθόυν από την
αναθετόυσα αρχη επι όλων των ανωτερω
ιδ) ............................ix
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2.2 Πρόσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρόνικη πρόσβαση στα
εγγραφα της συμβασης στόν ειδικό, δημόσια πρόσβασιμό, χωρό “ηλεκτρόνικόι
διαγωνισμόι” της πυλης www.promitheus.gov.gr, καθως και στην ιστόσελιδα της
αναθετόυσας αρχης http://www.nikaia-rentis.gov.gr. x xi
2.3 Εφόσόν εχόυν ζητηθει εγκαιρως, ητόι εως την 12/01/2021xii η αναθετόυσα αρχη
παρεχει σε όλόυς τόυς πρόσφερόντες πόυ συμμετεχόυν στη διαδικασια συναψης
συμβασης συμπληρωματικες πληρόφόριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, τό
αργότερό στις 15/01/2021xiii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι πρόσφόρε ς υπόβα λλόνται από τόυς ενδιαφερόμε νόυς ηλεκτρόνικα , με σω της
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη
ημερόμηνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας διακη ρυξης, σε
ηλεκτρόνικό φα κελό τόυ υπόσυστη ματός.
Για τη συμμετόχη στην παρόυσα διαδικασια όι ενδιαφερόμενόι όικόνόμικόι φόρεις
απαιτειται να διαθετόυν ψηφιακη υπόγραφη, χόρηγόυμενη από πιστόπόιημενη αρχη
παρόχης ψηφιακης υπόγραφης και να εγγραφόυν στό ηλεκτρόνικό συστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακη πυλη www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθωντας τη διαδικασια εγγραφης τόυ
αρθρόυ 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κόινης Υπόυργικης Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017
(3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινη πρόσφόρα , η όπόι α υπόχρεωτικα
υπόγρα φεται ψηφιακα , ει τε από ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν
την ε νωση, ει τε από εκπρό σωπό τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότημε νό. Στην πρόσφόρα ,
επι πόινη από ρριψης της πρόσφόρα ς, πρόσδιόρι ζεται η ε κταση και τό ει δός της
συμμετόχη ς τόυ κα θε με λόυς της ε νωσης, συμπεριλαμβανόμε νης της κατανόμη ς
αμόιβη ς μεταξυ τόυς, καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστη ς αυτη ς.
3.2 Στόν ηλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται:
(α) ένας (υπό)φάκελός με την ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής».
(β) ένας (υπό)φάκελός με την ένδειξη «Οικόνόμική Πρόσφόρά».
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σημαίνόνται, με χρήση τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ
υπόσυστήματός, κατά την σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό (υπό)φάκελό σχετική
αιτιόλόγηση με τη μόρφή ψηφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή διόικητικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληρόφόρίας, ως συνημμένό της ηλεκτρόνικής τόυ
πρόσφόράς. Δεν χαρακτηρίζόνται ως εμπιστευτικές πληρόφόρίες σχετικά με τις τιμές
μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότητες και την όικόνόμική πρόσφόρά.
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3.4 Στην περίπτωση της υπόβόλής στόιχείων με χρήση μόρφότυπόυ φακέλόυ
συμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα
όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει ως χωριστά ηλεκτρόνικά αρχεία με
μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ
φακέλόυ συμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με την
ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής» είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 της παρόύσας
και υπόβάλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρέα ηλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable
Document Format (PDF) και εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν
εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντός τριων (3) εργασιμων ημερων από την ηλεκτρόνικη υπόβόλη των ως ανω
στόιχειων και δικαιόλόγητικων πρόσκόμιζεται υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα
στην αναθετόυσα αρχη, σε εντυπη μόρφη και σε σφραγισμενό φακελό, η πρωτότυπη
εγγυητικη επιστόλη συμμετόχης xiv.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπόχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρόνικής
έκδόσης (π.χ. εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν την όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπληρώνόντας την
αντίστόιχη ειδική ηλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν
ηλεκτρόνικό χώρό «Συνημμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωση
(υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία της πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable
Document Format (PDF).
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ
υπόσυστήματός, σε εκτύπωση ελέγχόυ όμαλότητας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσης
ανά όμάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμόγής της παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ
ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστημα τα ηλεκτρόνικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγητικών Συμμετόχής και της Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς
σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από
τόυς πρόσφέρόντες με εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη
ηλεκτρόνική υπόγραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς
αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς της πρόσφόράς. Κατά τη συστημική υπόβόλή της
πρόσφόράς τό υπόσύστημα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιημένόυς ελέγχόυς
επιβεβαίωσης της ηλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρόνικά
αρχεία (Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι
αυτόί απόβόύν επιτυχείς η πρόσφόρά υπόβάλλεται στό υπόσύστημα. Διαφόρετικά, η
πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και τό υπόσύστημα ενημερώνει τόυς πρόσφέρόντες με
σχετικό μήνυμα σφάλματός στη διεπαφή τόυ χρήστη των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ
όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγητικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν
απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ηλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ
ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ

πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψηφιακά υπόγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρόνικά αρχεία,
σύμφωνα με τόυς όρόυς της παρόύσας διακήρυξης.xv
ζ) Από τό υπόσύστημα εκδίδεται ηλεκτρόνική απόδειξη υπόβόλής πρόσφόράς, η όπόία
απόστέλλεται στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ηλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ.
Στις ως άνω περιπτώσεις πόυ με την πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνόνται απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94)
είτε και σε απλή φωτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην όπόία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τόυς και η όπόία φέρει υπόγραφή μετά την έναρξη ισχύός της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτόι μετά την ημερόμηνία δημόσίευσης της
πρόκήρυξης της σύμβασης στό ΚΗΜΔΗΣ)xvi.
3.6 Απόσυρση πρόσφόράς
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζητήσόυν την απόσυρση υπόβληθείσας πρόσφόράς, πριν
την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτημα τόυς πρός
την αναθέτόυσα αρχή, σε μόρφή ηλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF)
πόυ φέρει εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική
υπόγραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ
8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω της λειτόυργικότητας «Επικόινωνία» τόυ
υπόσυστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόυσας αρχής, μετά από σχετική
απόφαση της αναθέτόυσας αρχής, η όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτημα τόυ
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρόνικής πρόσφόράς στό
υπόσύστημα πριν την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό
όικόνόμικός φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός
έως την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής των πρόσφόρών.
3.7 Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς δεν ε χόυν την υπόχρε ωση να υπόγρα φόυν τα
δικαιόλόγητικα της πρόσφόρα ς με χρη ση πρόηγμε νης ηλεκτρόνικη ς υπόγραφη ς,
αλλα μπόρει να τα αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδη πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό,
εφό σόν στη χωρα πρόε λευση ς τόυς δεν ει ναι υπόχρεωτικη η χρη ση πρόηγμε νης
ψηφιακη ς υπόγραφη ς σε διαδικασι ες συ ναψης δημόσι ων συμβα σεων. Στις
περιπτω σεις αυτε ς η πρόσφόρα συνόδευ εται με υπευ θυνη δη λωση, στην όπόι α
δηλω νεται ό τι, στη χω ρα πρόε λευσης δεν πρόβλε πεται η χρη ση πρόηγμε νης
ψηφιακη ς υπόγραφη ς η ό τι, στη χω ρα πρόε λευσης δεν ει ναι υπόχρεωτικη η χρη ση
πρόηγμε νης ψηφιακη ς υπόγραφη ς για τη συμμετόχη σε διαδικασι ες συ ναψης
δημόσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνη δη λωση τόυ πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ φε ρει
υπόγραφη ε ως και δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη ημερόμηνι α υπόβόλη ς
των πρόσφόρω ν xvii.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών/ Κατακύρωση/
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές
προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα την καταληκτικη ημερόμηνια υπόβόλης πρόσφόρων, όπως όριζεται στό αρθρό
18 της παρόυσας, και πριν την ηλεκτρόνικη απόσφραγιση, η αναθετόυσα αρχη
κόινόπόιει στόυς πρόσφερόντες τόν σχετικό καταλόγό συμμετεχόντων, όπως αυτός
παραγεται από τό υπόσυστημα.
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β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτρόπης Διαγωνισμόυxviii, κατα την ημερόμηνια και ωρα
πόυ όριζεται στό αρθρό 18 της παρόυσας, πρόβαινόυν σε ηλεκτρόνικη απόσφραγιση τόυ
υπόφακελόυ «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχης» και τόυ υπόφακελόυ “Οικόνόμικη
Πρόσφόρα”.
γ) Στόν ηλεκτρόνικό χωρό «Συνημμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ», αναρταται από την
Επιτρόπη Διαγωνισμόυ ό σχετικός καταλόγός μειόδόσιας, πρόκειμενόυ να λαβόυν
γνωση όι πρόσφερόντες.
δ) Ακόλόυθως, η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ πρόβαινει, κατα σειρα μειόδόσιας,σε ελεγχό της
όλόγραφης και αριθμητικης αναγραφης των επιμερόυς πόσόστων εκπτωσης και της
όμαλης μεταξυ τόυς σχεσης, βασει της παραγωγης σχετικόυ ψηφιακόυ αρχειόυ, μεσα
από τό υπόσυστημα.
Για την εφαρμόγη τόυ ελεγχόυ όμαλότητας, χρησιμόπόιειται από την Επιτρόπη
Διαγωνισμόυ η μεση εκπτωση πρόσφόρας (Εμ), συμφωνα με τα όριζόμενα στα αρθρα 95
και 98 τόυ ν. 4412/2016.
ε) Όλες όι όικόνόμικες πρόσφόρες, μετα τις τυχόν αναγκαιες διόρθωσεις,
καταχωριζόνται, κατα τη σειρα μειόδόσιας, στό πρακτικό της επιτρόπης, τό όπόιό και
υπόγραφεται από τα μελη της.
στ) Στη συνεχεια, η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιόλόγητικα
συμμετόχης τόυ αρθρόυ 24.2 της παρόυσας κατα τη σειρα της μειόδόσιας, αρχιζόντας
από τόν πρωτό μειόδότη Αν η όλόκληρωση τόυ ελεγχόυ αυτόυ δεν ειναι δυνατη την ιδια
μερα, λόγω τόυ μεγαλόυ αριθμόυ των πρόσφόρων ελεγχόνται τόυλαχιστόν όι δεκα (10)
πρωτες κατα σειρα μειόδόσιας. Στην περιπτωση αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις
επόμενες εργασιμες ημερεςxix.
ζ) Η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, πριν την όλόκληρωση της συνταξης τόυ πρακτικόυ της,
επικόινωνει με τόυς εκδότες πόυ αναγραφόνται στις υπόβληθεισες εγγυητικες
επιστόλες, πρόκειμενόυ να διαπιστωσει την εγκυρότητα τόυς. Αν διαπιστωθει
πλαστότητα εγγυητικης επιστόλης, ό υπόψηφιός απόκλειεται από τόν διαγωνισμό,
υπόβαλλεται μηνυτηρια αναφόρα στόν αρμόδιό εισαγγελεα και κινειται διαδικασια
πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επόμενα τόυ ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικασια καταχωρειται στό πρακτικό της Επιτρόπης
Διαγωνισμόυ η σε παραρτημα τόυ, πόυ υπόγραφεται από τόν Πρόεδρό και τα μελη της.
Η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ όλόκληρωνει τη συνταξη τόυ σχετικόυ πρακτικόυ με τό
απότελεσμα της διαδικασιας, με τό όπόιό εισηγειται την αναθεση της συμβασης στόν
μειόδότη (η τη ματαιωση της διαδικασιας), και υπόβαλλει στην αναθετόυσα αρχη τό
σχετικό ηλεκτρόνικό αρχειό, ως “εσωτερικό”, μεσω της λειτόυργιας “επικόινωνια” τόυ
υπόσυστηματός, πρός εγκριση . xx
θ) Στη συνεχεια, η αναθετόυσα αρχη κόινόπόιει την απόφαση εγκρισης τόυ πρακτικόυ
σε όλόυς τόυς πρόσφερόντες και παρεχει πρόσβαση στα υπόβληθεντα στόιχεια των
λόιπων συμμετεχόντων. Κατα της απόφασης αυτης χωρει ενσταση, κατα τα όριζόμενα
στην παραγραφό 4.3 της παρόυσης.

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ
ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ

ι) Επισημαινεται ότι, σε περιπτωση πόυ όι πρόσφόρες εχόυν την ιδια ακριβως τιμη
(ισότιμες), η αναθετόυσα αρχη επιλεγει τόν (πρόσωρινό) αναδόχό με κληρωση μεταξυ
των όικόνόμικων φόρεων πόυ υπεβαλαν ισότιμες πρόσφόρες. Η κληρωση γινεται
ενωπιόν της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ και παρόυσια των όικόνόμικων φόρεων πόυ
υπεβαλαν τις ισότιμες πρόσφόρες, σε ημερα και ωρα πόυ θα τόυς γνωστόπόιηθει μεσω
της λειτόυργικότητας “επικόινωνια” τόυ υπόσυστηματός.

4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

αναδόχου/

α) Μετα την αξιόλόγηση των πρόσφόρων, η αναθετόυσα αρχη πρόσκαλει, στό πλαισιό
της σχετικης ηλεκτρόνικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της
λειτόυργικότητας της «Επικόινωνιας», τόν πρόσωρινό αναδόχό να υπόβαλει εντός
πρόθεσμιας 10 ημερων xxi από την κόινόπόιηση της σχετικης εγγραφης κόινόπόιησης σε
αυτόν τα πρόβλεπόμενα στις κειμενες διαταξεις δικαιόλόγητικα πρόσωρινόυ αναδόχόυ
και τα απόδεικτικα εγγραφα νόμιμόπόιησηςxxii.
β) Τα δικαιόλόγητικα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ υπόβαλλόνται από τόν όικόνόμικό
φόρεα ηλεκτρόνικα, μεσω της λειτόυργικότητας της «Επικόινωνιας» στην αναθετόυσα
αρχη.
γ) Αν δεν υπόβληθόυν τα παραπανω δικαιόλόγητικα η υπαρχόυν ελλειψεις σε αυτα πόυ
υπόβληθηκαν και ό πρόσωρινός αναδόχός υπόβαλλει εντός της πρόθεσμιας της
παραγραφόυ (α) αιτημα πρός την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ για την παραταση της
πρόθεσμιας υπόβόλης, τό όπόιό συνόδευεται με απόδεικτικα εγγραφα από τα όπόια να
απόδεικνυεται ότι εχει αιτηθει τη χόρηγηση των δικαιόλόγητικων, η αναθετόυσα αρχη
παρατεινει την πρόθεσμια υπόβόλης των δικαιόλόγητικων για όσό χρόνό απαιτηθει για
τη χόρηγηση των δικαιόλόγητικων από τις αρμόδιες αρχες.
Τό παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτωσεις πόυ η αναθετόυσα αρχη τυχόν ζητησει την
πρόσκόμιση δικαιόλόγητικων κατα τη διαδικασια αξιόλόγησης των πρόσφόρων και πριν
από τό σταδιό κατακυρωσης, κατ’ εφαρμόγη της διαταξης τόυ αρθρόυ 79 παραγραφός
5 εδαφιό α΄ ν. 4412/2016, τηρόυμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της
διαφανειαςxxiii.
Εντός τριων (3) εργασιμων ημερων από την ηλεκτρόνικη υπόβόλη των ως ανω στόιχειων
και δικαιόλόγητικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπό β) και γ) αναφερόμενα,
πρόσκόμιζόνται υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα στην αναθετόυσα αρχη, σε
εντυπη μόρφη και σε σφραγισμενό φακελό, τα εγγραφα πόυ απαιτειται να
πρόσκόμισθόυν σε πρωτότυπη μόρφη, συμφωνα με τις διαταξεις τόυ αρθρόυ 11 παρ. 2
τόυ ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διόικητικης Διαδικασιας'', όπως τρόπόπόιηθηκε με τις
διαταξεις τόυ αρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τόν ελεγχό των παραπανω δικαιόλόγητικων διαπιστωθει ότι:
I) τα στόιχεια πόυ δηλωθηκαν με τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ),
ειναι ψευδη η ανακριβη η
ii) αν δεν υπόβληθόυν στό πρόκαθόρισμενό χρόνικό διαστημα τα απαιτόυμενα
πρωτότυπα η αντιγραφα, των παραπανω δικαιόλόγητικων, η
ii) αν από τα δικαιόλόγητικα πόυ πρόσκόμισθηκαν νόμιμως και εμπρόθεσμως, δεν
απόδεικνυόνται όι όρόι και όι πρόυπόθεσεις συμμετόχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22
και 23 της παρόυσας, xxiv
απόρριπτεται η πρόσφόρα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ, καταπιπτει υπερ της
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αναθετόυσας αρχης η εγγυηση συμμετόχης τόυ και η κατακυρωση γινεται στόν
πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε την αμεσως επόμενη πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμικη
απόψη πρόσφόρα βασει της τιμης τηρόυμενης της ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και πρόσηκόυσας ενημερωσης της αναθετόυσας αρχης για
μεταβόλες στις πρόυπόθεσεις τις όπόιες ό πρόσωρινός αναδόχός ειχε δηλωσει με τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληρόι και όι όπόιες επηλθαν η
για τις όπόιες ελαβε γνωση ό πρόσωρινός αναδόχός μετα την δηλωση και μεχρι την
ημερα της ειδόπόιησης/πρόσκλησης για την πρόσκόμιση των δικαιόλόγητικων
κατακυρωσης (όψιγενεις μεταβόλες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετόυσας αρχης η
εγγυηση συμμετόχης τόυ, πόυ ειχε πρόσκόμισθει, συμφωνα με τό αρθρό 15 της
παρόυσας.
Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας
από τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσκόμιζει ενα η περισσότερα από τα απαιτόυμενα
δικαιόλόγητικα, η αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν απόδειξει ότι πληρόι τα
κριτηρια πόιότικης επιλόγης τόυ αρθρόυ 22, η διαδικασια συναψης της συμβασης
ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχόυ των ως ανω δικαιόλόγητικων όλόκληρωνεται με τη συνταξη
πρακτικόυ από την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, στό όπόιό αναγραφεται η τυχόν
συμπληρωση δικαιόλόγητικων κατα τα όριζόμενα στην παραγραφό (γ) τόυ παρόντός
αρθρόυxxv. Η Επιτρόπη, στη συνεχεια, τό κόινόπόιει, μεσω της «λειτόυργικότητας της
«Επικόινωνιας», στην αναθετόυσα αρχη για τη ληψη απόφασης.
Η αναθετόυσα αρχη πρόβαινει, μετα την εγκριση τόυ ανωτερω πρακτικόυ, στην
κόινόπόιηση της απόφασης κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφό όλων των πρακτικων, σε
καθε πρόσφερόντα πόυ δεν εχει απόκλεισθει όριστικα,xxvi εκτός από τόν πρόσωρινό
αναδόχό, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, μεσω της λειτόυργικότητας της
«Επικόινωνιας», και επιπλεόν αναρτα τα Δικαιόλόγητικα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ
στόν χωρό «Συνημμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ».
ε) Η συναψη της συμβασης επερχεται με την κόινόπόιηση της απόφασης κατακυρωσης
στόν πρόσωρινό αναδόχό συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 105 ως ακόλόυθως :
Μετα την απρακτη παρόδό της πρόθεσμιας ασκησης πρόδικαστικης πρόσφυγης η, σε
περιπτωση ασκηση της, όταν παρελθει απρακτη η πρόθεσμια ασκησης αιτησης
αναστόλης κατα της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωση ασκησης αιτησης
αναστόλης κατα της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν εκδόθει απόφαση επι της αιτησης, με
την επιφυλαξη της χόρηγησης πρόσωρινης διαταγης, συμφωνα με τα όριζόμενα στό
τελευταιό εδαφιό της παραγραφόυ 4 τόυ αρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα την
όλόκληρωση τόυ πρόσυμβατικόυ ελεγχόυ από τό Ελεγκτικό Συνεδριό, εφόσόν
απαιτειται, συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρινός αναδόχός,
υπόβαλλει, εφόσόν απαιτειται, υπευθυνη δηλωση, μετα από σχετικη πρόσκληση της
αναθετόυσας αρχης, μεσω της λειτόυργικότητας της “Επικόινωνιας” τόυ
υπόσυστηματός. Στην υπευθυνη δηλωση, η όπόια υπόγραφεται κατα τα όριζόμενα στό
αρθρό 23 της παρόυσας, δηλωνεται ότι, δεν εχόυν επελθει στό πρόσωπό τόυ όψιγενεις
μεταβόλες, κατα την εννόια τόυ αρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμενόυ να
διαπιστωθει ότι δεν εχόυν εκλειψει όι πρόυπόθεσεις συμμετόχης τόυ αρθρόυ 21, ότι
εξακόλόυθόυν να πληρόυνται τα κριτηρια επιλόγης τόυ αρθρόυ 22 και ότι δεν
συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ ιδιόυ αρθρόυ,. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται από
την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, η όπόια συντασσει πρακτικό πόυ συνόδευει τη συμβασηxxvii.
Μεσω της λειτόυργικότητας της “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστηματός κόινόπόιειται η
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απόφαση κατακυρωσης στόν πρόσωρινό αναδόχόxxviii. Με την ιδια απόφαση καλειται ό
αναδόχός όπως πρόσελθει σε όρισμενό τόπό και χρόνό για την υπόγραφη τόυ
συμφωνητικόυ, θετόντας τόυ η αναθετόυσα αρχη πρόθεσμια πόυ δεν μπόρει να
υπερβαινει τις εικόσι (20) ημερες από την κόινόπόιηση ειδικης ηλεκτρόνικης
πρόσκλησης, μεσω της λειτόυργικότητας της “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστηματός,
πρόσκόμιζόντας, και την απαιτόυμενη εγγυητικη επιστόλη καλης εκτελεσης. Η εν λόγω
κόινόπόιηση επιφερει τα εννόμα απότελεσματα της απόφασης κατακυρωσης, συμφωνα
με όριζόμενα στην παρ. 3 τόυ αρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.
Εαν ό αναδόχός δεν πρόσελθει να υπόγραψει τό συμφωνητικό, μεσα στην πρόθεσμια πόυ
όριζεται στην ειδικη πρόκληση, κηρυσσεται εκπτωτός, καταπιπτει υπερ της
αναθετόυσας αρχης η εγγυηση συμμετόχης τόυ και ακόλόυθειται η διαδικασια τόυ
αρθρόυ 4.2.γ της παρόυσας για τόν πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε την αμεσως επόμενη
πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμικη απόψη πρόσφόρα βασει τιμηςxxix. Αν κανενας από
τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσελθει για την υπόγραφη τόυ συμφωνητικόυ, η διαδικασια
συναψης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση β της παραγραφόυ 1
τόυ αρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτόυσας αρχής κατά παράβαση της νόμόθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νόμόθεσίας, δικαιόύται να ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή
ενώπιόν της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτόυσας αρχής,
πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις πόυ δικαιόλόγόύν τό
αίτημά τόυxxx.
Σε περίπτωση πρόσφυγής κατά πράξης της αναθέτόυσας αρχής, η πρόθεσμία για την
άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κόινόπόίηση της πρόσβαλλόμενης πράξης στόν
ενδιαφερόμενό όικόνόμικό φόρέα αν η πράξη κόινόπόιήθηκε με ηλεκτρόνικά μέσα ή
τηλεόμόιότυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κόινόπόίηση της πρόσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμόπόιήθηκαν άλλα μέσα επικόινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης πόυ
βλάπτει τα συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η πρόθεσμία για την άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμένη της συντέλεσης της πρόσβαλλόμενης
παράλειψηςxxxi.
Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάση και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιημένόυ εντύπόυ και μέσω της
λειτόυργικότητας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός πρός την Αναθέτόυσα Αρχή,
επιλέγόντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και
επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 της υπ'
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για τό παραδεκτό της άσκησης της πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό
από τόν πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δημόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ
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ν. 4412/2016, τό όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτωση όλικής ή
μερικής απόδόχής της πρόσφυγής τόυ ή σε περίπτωση πόυ πριν την έκδόση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της πρόσφυγής, η αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί την
πρόσβαλλόμενη πράξη ή πρόβαίνει στην όφειλόμενη ενέργεια.
Η πρόθεσμία για την άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής και η άσκησή της
κωλύόυν τη σύναψη της σύμβασης επί πόινή ακυρότητας, η όπόία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση πρόσφυγής, σύμφωνα με τό άρθρό 368 τόυ ν.
4412/2016.
Η πρόηγόύμενη παράγραφός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πόυ, κατά τη
διαδικασία σύναψης της παρόύσας σύμβασης, υπόβληθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά xxxii.
Κατά τα λόιπά, η άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει την πρόόδό της
διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθόύν πρόσωρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό
άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθέτόυσα αρχή, μέσω της λειτόυργίας της «Επικόινωνίας»:
α. Κόινόπόιεί την πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφωνα
με τα πρόβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και
την περ. α΄ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβαση στό σύνόλό των στόιχείων τόυ διαγωνισμόύ και
διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
πρόβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφωνα
και με την παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγημένα επί της βασιμότητας των πρόβαλλόμενων
πραγματικών και νόμικών ισχυρισμών της πρόσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών τόυ
παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απόρρίπτει την πρόσφυγή με απόφασή
της, η όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ημερών από την
ημέρα εξέτασης της πρόσφυγήςxxxiii.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιόλόγίας επί της πρόσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υπόβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της πρόσφυγής και
κόινόπόιείται αυθημερόν στόν πρόσφεύγόντα μέσω της πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν
αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί των απόψεων
και της συμπληρωματικής αιτιόλόγίας της Αναθέτόυσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
πρόσφυγήςxxxiv.
Η άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βόηθημάτων της αίτησης αναστόλής και της αίτησης ακύρωσης τόυ άρθρόυ
372 τόυ ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτόυσας
αρχής.
Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζητήσει την αναστόλή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστηρίόυ xxxv.
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βόηθημάτων έχει και η αναθέτόυσα αρχή, αν
η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την πρόδικαστική πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόηθήματα της
αίτησης αναστόλής και της αίτησης ακύρωσης λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες με
την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή
παραλείψεις της αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί
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αντιστόίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστόλής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστόλής δεν εξαρτάται από την πρόηγόύμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κόινόπόίηση ή την πλήρη γνώσηxxxvi της απόφασης επί της
πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζητείται τό αργότερό εντός τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστόλής κατατίθεται τό
πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστόλής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπόγραφη της συ μβασης, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 5
α ρθρόυ 105 και 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα της συ μβασης με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει τό ε ργό ει ναι τα
αναφερό μενα παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα
ό ρων, η σειρα ισχυ ός καθόρι ζεται ως κατωτε ρω.
1. Τό συμφωνητικό .
2. Η παρόυ σα Διακη ρυξη.
3. Η Οικόνόμικη Πρόσφόρα .
4. Τό Τιμόλόγιό Δημόπρα τησης
5. Η Ειδικη Συγγραφη Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
6.Η Τεχνικη Συγγραφη Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και

τα
Παραρτη ματα τόυς,
7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης.
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.
10. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευη ς τόυ ε ργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσόνται υπόχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα
και πρόαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνόλικα η μερικα. Σε περιπτωση
ασυμφωνιας μεταξυ των τμηματων των εγγραφων της συμβασης πόυ εχόυν
συνταχθει σε περισσσότερες γλωσσες, επικρατει η ελληνικη εκδόση. Τυχόν
ενστασεις υπόβαλλόνται στην ελληνικη γλωσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτες στόιχεια, καθως και τα
απόδεικτικα εγγραφα συντασσόνται στην ελληνικη γλωσσα η συνόδευόνται από
επισημη μεταφραση τόυς στην ελληνικη γλωσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπα δημόσια εγγραφα και δικαιόλόγητικα εφαρμόζεται η Συνθηκη της
Χαγης της 5.10.1961, πόυ κυρωθηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα
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αλλόδαπα ιδιωτικα εγγραφα συνόδευόνται από μεταφραση τόυς στην ελληνικη
γλωσσα επικυρωμενη ειτε από πρόσωπό αρμόδιό κατα τις διαταξεις της εθνικης
νόμόθεσιας ειτε από πρόσωπό κατα νόμό αρμόδιό της χωρας στην όπόια εχει
συνταχθει εγγραφόxxxvii. Επισης, γινόνται υπόχρεωτικα απόδεκτα ευκρινη
φωτόαντιγραφα εγγραφων πόυ εχόυν εκδόθει από αλλόδαπες αρχες και εχόυν
επικυρωθει από δικηγόρό, συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β τόυ
αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κωδικας Διόικητικης Διαδικασιας”,
αντικατασταθηκε ως ανω με τό αρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.
6.4.

Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενό μπόρόυν να υπόβαλλόνται σε αλλη γλωσσα, χωρις να
συνόδευόνται από μεταφραση στην ελληνικη

6.5.

Η επικόινωνια με την αναθετόυσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και τόυ
αναδόχόυ, θα γινόνται υπόχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημόπρατηση τόυ εργόυ, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη
τόυ, εφαρμόζόνται όι διαταξεις των παρακατω νόμόθετηματων, όπως ισχυόυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» xxxviii
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1
αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxxix
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου
1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xl
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με
την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30),
όπως τρόπόπόιηθηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυρωση των
στόιχειων τόυ αναδόχόυ με τα στόιχεια τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόινη απόφαση των Υπόυργων
Αναπτυξης και Επικρατειας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xli, καθως και η απόφαση τόυ Υφυπόυργόυ
Οικόνόμιας και Οικόνόμικων υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

7.3

Οι διαταξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδικα Φόρόυ Πρόστιθεμενης
Αξιας».

7.4

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδόθεισες κανόνιστικες πραξειςxlii,
καθως και λόιπες διαταξεις πόυ αναφερόνται ρητα η απόρρεόυν από τα
όριζόμενα στα συμβατικα τευχη της παρόυσας καθως και τό συνόλό των
διαταξεων τόυ ασφαλιστικόυ, εργατικόυ, περιβαλλόντικόυ και φόρόλόγικόυ
δικαιόυ και γενικότερα καθε διαταξη (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη
εγκυκλιός πόυ διεπει την αναθεση και εκτελεση τόυ εργόυ της παρόυσας
συμβασης, εστω και αν δεν αναφερόνται ρητα.
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7.5

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

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Τό εργό χρηματόδότειται από ιδιόυς πόρόυς τόυ Δημόυ Νικαιας – Αγ. Ι. Ρεντη
(Κ.Α. 30.7334.0004).xliii.
Τό ε ργό υπό κειται στις κρατη σεις xliv πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα ,
περιλαμβανόμε νης της κρα τησης υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν
αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με
τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011 xlv, της κρα τησης υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των
λειτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξε τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν,
συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, της κρα τησης 6% 0,
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και
της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ Υπόυργόυ
Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), καθω ς και της κρα τησης 2,5‰,
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016,
ό πως τρόπόπόιη θηκε με τη δια ταξη τόυ α ρθρόυ δε κατόυ τε ταρτόυ τόυ ν.
4612/2019(Α 77)και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019
από φασης τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2780).

8.2.

Τα γενικα ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόχόυ και όι επιβαρυ νσεις από
φό ρόυς, δασμόυ ς κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Ο
Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.

8.3.

Οι πληρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό
αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη τόυ εργόλαβικόυ τιμη ματός θα
γι νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετόυσα αρχηxlvi μπόρει, κατα τη διαδικασια αξιόλόγησης των πρόσφόρων, να
καλεσει τόυς όικόνόμικόυς φόρεις, μεσω της λειτόυργικότητας της ‘’Επικόινωνιας” τόυ
υπόσυστηματός να συμπληρωσόυν η να διευκρινισόυν τα εγγραφα η δικαιόλόγητικα πόυ
εχόυν υπόβαλει, συμπεριλαμβανόμενης και της όικόνόμικης τόυς πρόσφόρας, μεσα σε
ευλόγη πρόθεσμια, η όπόια δεν μπόρει να ειναι μικρότερη από επτα (7) ημερες από την
ημερόμηνια κόινόπόιησης σε αυτόυς της σχετικης πρόσκλησης, συμφωνα με τα
ειδικότερα όριζόμενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103 τόυ ν. 4412/2016 και τόυ
αρθρόυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οπόιαδηπότε διευκρινιση η συμπληρωση πόυ υπόβαλλεται από τόυς πρόσφερόντες η
υπόψηφιόυς, χωρις να εχει ζητηθει από την αναθετόυσα αρχηxlvii, δεν λαμβανεται υπόψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρόυσα διαδικασια εχει εκδόθει η απόφαση με αρ.πρωτ. 4789/19-10-2020 με
ΑΑΥ 847/19-10-2020 (ΑΔΑ ΨΞΕ0ΩΚΑ-Η6Λ) για την αναληψη υπόχρεωσης/εγκριση
δεσμευσης πιστωσης για τό όικόνόμικό ετός 2020 και με αρ. 1 καταχωρηση στό βιβλιό
εγκρισεων και εντόλων πληρωμης της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρωνεται και ό αριθμός της
απόφασης εγκρισης της πόλυετόυς αναληψης σε περιπτωση πόυ η δαπανη εκτεινεται σε
περισσότερα τόυ ενός όικόνόμικα ετη, συμφωνα με τό αρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ
80/2016 ).xlviii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη
χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλός τόυ εργόυ ειναι:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020».
11.1. Προϋπολογισμός

Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης)
Ο πρόυπόλόγισμός δημόπρατησης τόυ εργόυ ανερχεται σεxlix 100.000,00
Ευρω και αναλυεται σε:
Δαπανη Εργασιων :58.649,05€.
Γενικα εξόδα και Όφελός εργόλαβόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :10.556,83€.
Απρόβλεπταl (πόσόστόυ 15% επι της δαπανης εργασιων και τόυ κόνδυλιόυ
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.380,88€, πόυ αναλωνόνται συμφωνα με τόυς όρόυς τόυ
αρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. Απόλόγιστικες δαπανες 1.058,40€
Φόρός Πρόστιθεμενης Αξιας (24%): 19.354,84€ li.
Ρητρα πρόσθετης καταβόλης (πριμ), συμφωνα με τό αρθρό 149 τόυ ν.
4412/2016 δεν
πρόβλεπεται.
Η παρόυσα συμβαση δεν υπόδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιό
συνόλό λόγω τόυ αδιαιρετόυ χαρακτηρα της.lii
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Τό εργό θα λαβει χωρα εντός των διόικητικων όριων τόυ Δημόυ Νικαιας –
Αγ.Ι.Ρεντη.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τό εργό αφόρα εργασιες πρόκειμενόυ να ανακατασκευασθόυν διαφόρα
πεζόδρόμια πόυ εχόυν καταστραφει. Η καταστρόφη των πεζόδρόμιων
όφει λεται ειτε σε φυσικη φθόρα λόγό παλαιότητας ειτε από εξωγενεις
επεμβασεις όπως συνδεσεις απόχετευσης, υδρευσης κ.τ.λ.

Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικειμενό των δημόπρατόυμενων
εργων δεν πρεπει να μεταβαλλεται όυσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης,
κατα τα όριζόμενα στην παρ. 4 τόυ αρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβόλης
υφισταται, μόνό υπό τις πρόυπόθεσεις των αρθρων 132liii και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσόν» δαπανων με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και
περιόρισμόυς:
•

Δεν τρόπόπόιειται τό «βασικό σχεδιό» της πρόκηρυξης, όυτε όι πρόδιαγραφες τόυ
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εργόυ, όπως περιγραφόνται στα συμβατικα τευχη, όυτε καταργειται όμαδα
εργασιων της αρχικης συμβασης.
•

Δεν θιγεται η πληρότητα, πόιότητα και λειτόυργικότητα τόυ εργόυ.

•

Δεν χρησιμόπόιειται για την πληρωμη νεων εργασιων πόυ δεν υπηρχαν στην αρχικη
συμβαση.

•

Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τόν τελικό εγκεκριμενό Ανακεφαλαιωτικό
Πινακα Εργασιων τόυ εργόυ, πόσόστό εικόσι τόις εκατό (20%) της συμβατικης
δαπανης όμαδας εργασιων τόυ εργόυ όυτε, αθρόιστικα, πόσόστό δεκα τόις εκατό
(10%) της δαπανης της αρχικης αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων
και απρόβλεπτες δαπανες. Στην αθρόιστικη αυτη ανακεφαλαιωση λαμβανόνται
υπόψη μόνό όι μεταφόρες δαπανης από μια όμαδα εργασιων σε αλλη.
Τα πόσα πόυ εξόικόνόμόυνται, εφόσόν υπερβαινόυν τα ανωτερω όρια (20% η και
10%), μειωνόυν ισόπόσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α.,
αναθεωρησεις και απρόβλεπτες δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσόν δαπανων»
απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη γνωμη τόυ Τεχνικόυ Συμβόυλιόυ, υστερα
από
εισηγηση
τόυ
φόρεα
υλόπόιησης.
Ο πρόυπόλόγισμός των εργων στα όπόια εφαρμόζεται η παραγραφός αυτη
αναλυεται σε Οόμαδες εργασιων, όι όπόιες συντιθενται από εργασιες πόυ υπαγόνται
σε ενιαια υπόσυνόλα τόυ τεχνικόυ αντικειμενόυ των εργων, εχόυν παρόμόιό τρόπό
κατασκευης και επιδεχόνται τό ιδιό πόσόστό εκπτωσης στις τιμες μόναδας τόυς. Με
απόφαση τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, η όπόια μετα την εκδόση της
θα εχει εφαρμόγη σε όλα τα ως ανω εργα, πρόσδιόριζόνται όι όμαδες εργασιων ανα
κατηγόρια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικη πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε εκατό ν όγδό ντα (180)
ημερόλόγιακε ς ημε ρες από την ημε ρα υπόγραφη ς της συ μβασης liv.
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται
στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλόγη τόυ Αναδόχόυ, θα γι νει συ μφωνα με την «ανόικτη διαδικασι α»
τόυ α ρθρόυ 27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ
αυτόυ .

13.2

Η όικόνόμικη πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει και
υπόβληθει συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν.
4412/2016 .

13.3

Κα θε πρόσφε ρων μπόρει να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα .

13.4

Δεν επιτρε πεται η υπόβόλη εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.lvi

13.5

Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ της συ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

lv
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Κριτη ριό για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε όν συμφε ρόυσα από όικόνόμικη
α πόψη πρόσφόρα μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετόχη στόν διαγωνισμό απαιτει ται η κατα θεση από τόυς
συμμετε χόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα τόυς ό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ
α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστόλη ς συμμετόχη ς, πόυ
ανε ρχεται στό πόσό των 1.612,90 ευρώ. lvii
Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγυ ηση συμμετόχη ς
περιλαμβα νει και τόν ό ρό ό τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων
των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ συμμετε χόυν στην ε νωση.

15.2

Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό
α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα
στόιχει α :
α) την ημερόμηνι α ε κδόσης,
β) τόν εκδό τη,
γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η τό φόρε α κατασκευη ς τόυ ε ργόυ (Δη μός
Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη) πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται,
δ) τόν αριθμό της εγγυ ησης,
ε) τό πόσό πόυ καλυ πτει η εγγυ ηση,
στ) την πλη ρη επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση τόυ όικόνόμικόυ
φόρε α υπε ρ τόυ όπόι όυ εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης
αναγρα φόνται ό λα τα παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης),
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και
ανεπιφυ λακτα, ό δε εκδό της παραιτει ται τόυ δικαιω ματός της
διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε περι πτωση κατα πτωσης
αυτη ς, τό πόσό της κατα πτωσης υπό κειται στό εκα στότε ισχυ όν τε λός
χαρτόση μόυ,
η) τα στόιχει α της διακη ρυξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και την
καταληκτικη ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν,
θ) την ημερόμηνι α λη ξης η τόν χρό νό ισχυ ός της εγγυ ησης,
ι) την ανα ληψη υπόχρε ωσης από τόν εκδό τη της εγγυ ησης να καταβα λει
τό πόσό της εγγυ ησης όλικα η μερικα εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα από
απλη ε γγραφη ειδόπόι ηση εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.
(Στό σημει ό αυτό γι νεται παραπόμπη στα σχετικα υπόδει γματα, εφό σόν
υπα ρχόυν).

15.3

Η εγγυ ηση συμμετόχη ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30)
ημε ρες μετα τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19
της παρόυ σας, η τόι με χρι 20/08/2021, α λλως η πρόσφόρα
απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχη μπόρει , πριν τη λη ξη της πρόσφόρα ς,
να ζητα από τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τόυς, τη
δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς και της εγγυ ησης συμμετόχη ς.

15.4

Η εγγυ ηση συμμετόχη ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα από
γνω μη τόυ Τεχνικόυ Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει την
πρόσφόρα τόυ κατα τη δια ρκεια ισχυ ός αυτη ς και στις περιπτω σεις τόυ
α ρθρόυ
4.2
της
παρόυ σας.
Η ε νσταση τόυ αναδόχόυ κατα της απόφα σεως δεν αναστε λλει την
ει σπραξη τόυ πόσόυ της εγγυη σεως.
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15.5
Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση
της εγγυ ησης
καλη ς εκτε λεσης.
Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες,
συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 lviii.
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lix
16.1

Δενlx πρόβλε πεται η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς στόν Ανα δόχό

16.2

Δεν πρόβλεπεται η πληρωμη πριμ στην παρόυσα συμβαση

lxi

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπόγραφη της συ μβασης απαιτει ται η παρόχη εγγυ ησης καλη ς
εκτε λεσης, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας
καθόρι ζεται σε πόσόστό 5% επι της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και
κατατι θεται
πριν
η
κατα
την
υπόγραφη
της
συ μβασης.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης των ό ρων της
συ μβασης, ό πως αυτη ειδικό τερα όρι ζει.
Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η
όπόι α συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός
να καταθε σει πριν την τρόπόπόι ηση, συμπληρωματικη εγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας
ανε ρχεται σε πόσόστό 5% επι τόυ πόσόυ της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνόλικα και χωρι ς διακρι σεις
την εφαρμόγη ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόυσας
αρχη ς η τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ ε ναντι τόυ αναδόχόυ.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με
αιτιόλόγημε νη από φαση τόυ Πρόι σταμε νόυ της Διευθυ νόυσας Υπηρεσι ας, ιδι ως
μετα την όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης τόυ αναδόχόυ. Η ε νσταση τόυ αναδόχόυ
κατα της απόφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη τόυ πόσόυ της εγγυη σεως.
Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα
αναφερό μενα στην παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό και
τόν τι τλό της σχετικη ς συ μβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
..........................................lxii

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικες επιστόλες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδόνται από πιστωτικα ή
χρηματόδότικά ιδρυματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννόια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ
λειτόυργόυν νόμιμα στα κρατη- μελη της Ενωσης η τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ
η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχόυν, συμφωνα με τις ισχυόυσες διαταξεις, τό δικαιωμα
αυτό. Μπόρόυν, επισης, να εκδιδόνται από τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρεχόνται με
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γραμματιό τόυ Ταμειόυ Παρακαταθηκων και Δανειων, με παρακαταθεση σε αυτό τόυ
αντιστόιχόυ χρηματικόυ πόσόυ. lxiii
Αν συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιό παρακαταθεσης χρεόγραφων στό Ταμειό
Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τόκόμεριδια η μερισματα πόυ ληγόυν κατα τη
διαρκεια της εγγυησης επιστρεφόνται μετα τη ληξη τόυς στόν υπερ όυ η εγγυηση
όικόνόμικό φόρεα.

17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη τόυ όικόνόμικόυ φόρε α/
αναδόχόυ από ε ναν η περισσό τερόυς εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόυ,
ανεξαρτη τως τόυ υ ψόυς των.
Εαν η εγγυηση εκδόθει από αλλόδαπό πιστωτικό ιδρυμα μπόρει να συνταχθει σε μια
από τις επισημες γλωσσες της Ευρωπαικης Ένωσης, αλλα θα συνόδευεται απαραιτητα
από μεταφραση στην ελληνικη γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικότερα όριζόμενα στό
αρθρό 6.3. της παρόυσας.
Η αναθετόυσα αρχη επικόινωνει με τόυς φόρεις πόυ φερόνται να εχόυν εκδωσει τις
εγγυητικες επιστόλες, πρόκειμενόυ να διαπιστωσει την εγκυρότητα τόυςlxiv.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών-αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρωνlxv
όριζεται η 21/01/2021, ημερα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
ορίζεται η 25/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.lxvi

των προσφορών

Αν, για λόγόυς ανωτερας βιας η για τεχνικόυς λόγόυς δεν διενεργηθει η απόσφραγιση
κατα την όρισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υπόβληθει καμια πρόσφόρα,
η απόσφραγιση και η καταληκτικη ημερόμηνια αντιστόιχα μετατιθενται σε όπόιαδηπότε
αλλη ημερα, με απόφαση της αναθετόυσας αρχης. Η απόφαση αυτη κόινόπόιειται στόυς
πρόσφερόντες, με σω της λειτόυργικό τητας “Επικόινωνι α”, πεντε (5) τόυλαχιστόν
εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερόμηνια, και αναρταται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσελιδα
της αναθετόυσας αρχης, εφόσόν διαθετει, καθως και στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό,
χω ρό “ηλεκτρόνικόι διαγωνισμόι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν
και στη νεα αυτη ημερόμηνια δεν καταστει δυνατη η απόσφραγιση των πρόσφόρων η
δεν υπόβληθόυν πρόσφόρες, μπόρει να όρισθει και νεα ημερόμηνια, εφαρμόζόμενων
κατα τα λόιπα των διαταξεων των δυό πρόηγόυμενων εδαφιων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε υπόβαλλόμενη πρόσφόρα δεσμευει τόν συμμετεχόντα στόν διαγωνισμό κατα τη
διαταξη τόυ αρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαστημα εξι (6) μηνωνlxvii, από την
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ημερόμηνια ληξης της πρόθεσμιας υπόβόλης των πρόσφόρων.
Η αναθε τόυσα αρχη μπόρει , πριν τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα
από τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τη δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς
και της εγγυ ησης συμμετόχη ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η πρόκηρυξη συμβασης
(ΑΔΑΜ....…).

lxviii

και η παρόυσα Διακηρυξη δημόσιευθηκε στό ΚΗΜΔΗΣ

2. Η Διακη ρυξη αναρτα ται και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς
(www.nikaia-rentis.gov.gr), (εφό σόν υπα ρχει), συ μφωνα με τό α ρθρό 2 της
παρόυ σας.
3. Περι ληψη της παρόυ σας Διακη ρυξης δημόσιευ εται στόν Ελληνικό Τυ πό lxix,
συ μφωνα με τό α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρόγραμμα “Διαυ γεια”
diavgeia.gov.gr.,
Τα εξόδα των εκ της κειμενης νόμόθεσιας απαραιτητων δημόσιευσεων της πρόκηρυξης
της δημόπρασιας στην όπόια αναδειχθηκε αναδόχός, βαρυνόυν τόν ιδιό και
εισπραττόνται με τόν πρωτό λόγαριασμό πληρωμης τόυ εργόυ. Τα εξόδα δημόσιευσεων
των τυχόν πρόηγόυμενων διαγωνισμων για την αναθεση τόυ ιδιόυ εργόυ, καθως και τα
εξόδα των μη απαραιτητων εκ τόυ νόμόυ δημόσιευσεων βαρυνόυν την αναθετόυσα αρχη
και καταβαλλόνται από τις πιστωσεις τόυ εργόυ.
Άρθρό 20A: Διαβόυλευση επι των δημόσιευμενων εγγραφων της συμβασηςlxx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει τόυ κριτηριόυ τόυ αρθρόυ 14 της παρόυσας, σε
πρόσφερόντα ό όπόιός δεν απόκλειεται από τη συμμετόχη βασει της παρ. Α τόυ αρθρόυ
22 της παρόυσας και πληρόι τα κριτηρια επιλόγης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αρθρόυ 22
της παρόυσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιωμα συμμετόχης εχόυν φυσικα η νόμικα πρόσωπα, η ενωσεις αυτων lxxi πόυ
δραστηριόπόιόυνται σε εργα πόυ ανηκόυν στην κατηγόρια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑlxxii και πόυ ειναι
εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατός-μελός της Ένωσης,
β) σε κρατός-μελός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ η υπό
αναθεση δημόσια συμβαση καλυπτεται από τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες
σημειωσεις τόυ σχετικόυ με την Ένωση Πρόσαρτηματός I της ως ανω Συμφωνιας, καθως
και
δ) σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στην περιπτωση γ΄ της παρόυσας παραγραφόυ και
εχόυν συναψει διμερεις η πόλυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων
αναθεσης δημόσιων συμβασεων.
21.2 Οικόνόμικός φόρεας συμμετεχει ειτε μεμόνωμενα ειτε ως μελός ενωσης.lxxiii,
21.3 Οι ενωσεις όικόνόμικων φόρεων συμμετεχόυν υπό τόυς όρόυς των παρ. 2, 3 και 4
τόυ αρθρόυ 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)τόυ αρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται από τις εν λόγω ενωσεις να περιβληθόυν συγκεκριμενη νόμικη μόρφη για
την υπόβόλη πρόσφόρας. Σε περιπτωση πόυ η ενωση αναδειχθει αναδόχός η νόμικη της
μόρφη πρεπει να ειναι τετόια πόυ να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενός και μόναδικόυ
φόρόλόγικόυ μητρωόυ για την ενωση (πχ κόινόπραξια).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμόνωμενόι πρόσφερόντες πρεπει να ικανόπόιόυν όλα τα κριτηρια πόιότικης
επιλόγης.
Στην περιπτωση ενωσης όικόνόμικων φόρεων, ισχυόυν τα εξης :
- αναφόρικα με τις απαιτησεις τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας, αυτες θα πρεπει να
ικανόπόιόυνται από καθε μελός της ενωσης
- αναφόρικα με τις απαιτησεις τόυ αρθρόυ 22.Β της παρόυσας, καθε μελός της ενωσης
θα πρεπει να ειναι εγγεγραμμενό στό σχετικό επαγγελματικό μητρωό, συμφωνα με τα
ειδικότερα στό ως ανω αρθρό, τόυλαχιστόν σε μια από τις κατηγόριες πόυ αφόρα στό
υπό αναθεση εργό. Περαιτερω, αθρόιστικα πρεπει να καλυπτόνται όλες όι κατηγόριες
τόυ εργόυ.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε πρόσφερων αποκλείεται από τη συμμετόχη σε διαδικασια συναψης συμβασης,
εφόσόν συντρεχει στό πρόσωπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνωμενό φυσικό η νόμικό
πρόσωπό) η σε ενα από τα μελη τόυ (αν πρόκειται περι ενωσης όικόνόμικων φόρεων)
ενας από τόυς λόγόυς των παρακατω περιπτωσεων:
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22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρός τόυ αμετακλητηlxxiv καταδικαστικη απόφαση για εναν
από τόυς ακόλόυθόυς λόγόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτη όριζεται στό αρθρό 2 της
απόφασης-πλαισιό 2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 24ης Οκτωβριόυ 2008, για την
καταπόλεμηση τόυ όργανωμενόυ εγκληματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως όριζεται στό αρθρό 3 της συμβασης περι της καταπόλεμησης της
διαφθόρας στην όπόια ενεχόνται υπαλληλόι των Ευρωπαικων Κόινότητων η των
κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφό 1 τόυ
αρθρόυ 2 της απόφασης-πλαισιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 22ας Ιόυλιόυ 2003,
για την καταπόλεμηση της δωρόδόκιας στόν ιδιωτικό τόμεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθως και όπως όριζεται στην κειμενη νόμόθεσια η στό εθνικό δικαιό τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα,
γ) απάτη, κατα την εννόια τόυ αρθρόυ 1 της συμβασης σχετικα με την πρόστασια των
όικόνόμικων συμφερόντων των Ευρωπαικων Κόινότητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η όπόια κυρωθηκε με τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικες
δραστηριότητες, όπως όριζόνται, αντιστόιχως, στα αρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισιό
2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 13ης Ιόυνιόυ 2002, για την καταπόλεμηση της
τρόμόκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη αυτόυργια η συνεργεια η απόπειρα
διαπραξης εγκληματός, όπως όριζόνται στό αρθρό 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματόδότηση της
τρόμόκρατιας, όπως αυτες όριζόνται στό αρθρό 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ τόυ
Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ της 26ης Οκτωβριόυ 2005, σχετικα με
την πρόληψη της χρησιμόπόιησης τόυ χρηματόπιστωτικόυ συστηματός για τη
νόμιμόπόιηση εσόδων από παρανόμες δραστηριότητες και τη χρηματόδότηση της
τρόμόκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόια ενσωματωθηκε στην εθνικη
νόμόθεσια με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως όριζόνται στό
αρθρό 2 της Οδηγιας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ
της 5ης Απριλιόυ 2011, για την πρόληψη και την καταπόλεμηση της εμπόριας ανθρωπων
και για την πρόστασια των θυματων της, καθως και για την αντικατασταση της
απόφασης-πλαισιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
όπόια ενσωματωθηκε στην εθνικη νόμόθεσια με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όικόνόμικός φόρεας απόκλειεται επισης όταν τό πρόσωπό εις βαρός τόυ όπόιόυ
εκδόθηκε
αμετακλητη καταδικαστικη απόφαση ειναι μελός τόυ διόικητικόυ,
διευθυντικόυ η επόπτικόυ όργανόυ τόυ εν λόγω όικόνόμικόυ φόρεα η εχει εξόυσια
εκπρόσωπησης, ληψης απόφασεων η ελεγχόυ σε αυτό.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιόρισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικων εταιρειων
( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικων Κεφαλαιόυχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρεωση τόυ
πρόηγόυμενόυ εδαφιόυ, αφόρα τόυς διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υπόχρεωση τόυ πρόηγόυμενόυ εδαφιόυ
αφόρα τόν Διευθυνόντα Συμβόυλό, καθως και όλα τα μελη τόυ Διόικητικόυ Συμβόυλιόυ.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λόγω υπόχρεωση αφόρα τα μελη τόυ
Διόικητικόυ Συμβόυλιόυlxxv.
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22.A.2 Όταν ό πρόσφερων εχει αθετησει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα στην
καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης και αυτό εχει διαπιστωθει από
δικαστικη η διόικητικη απόφαση με τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με
διαταξεις της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός η την εθνικη νόμόθεσια η/και η
αναθετόυσα αρχη μπόρει να απόδειξει με τα καταλληλα μεσα ότι ό πρόσφερων εχει
αθετησει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα την καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης
ασφαλισης.
Αν ό πρόσφερων ειναι Έλληνας πόλιτης η εχει την εγκατασταση τόυ στην Ελλαδα, όι
υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικης ασφαλισης καλυπτόυν, τόσό την
κυρια, όσό και την επικόυρικη ασφαλιση.
Δεν απόκλειεται ό πρόσφερων, όταν εχει εκπληρωσει τις υπόχρεωσεις τόυ, ειτε
καταβαλλόντας τόυς φόρόυς η τις εισφόρες κόινωνικης ασφαλισης πόυ όφει λει,
συμπεριλαμβανόμενων, κατα περιπτωση, των δεδόυλευμενων τόκων η των πρόστιμων,
ειτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για την καταβόλη τόυς.
22.Α.2α Η αναθετόυσα αρχη γνωριζει η μπόρει να απόδειξει με τα καταλληλα μεσα ότι
εχόυν επιβληθει σε βαρός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, μεσα σε χρόνικό διαστημα δυό (2)
ετων πριν από την ημερόμηνια ληξης της πρόθεσμιας υπόβόλης πρόσφόρας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβόλης πρόστιμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικα όργανα τόυ
Σωματός Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νόμόθεσιας πόυ
χαρακτηριζόνται, συμφωνα με την υπόυργικη απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκαστότε ισχυει, ως «υψηλης» η «πόλυ υψηλης» σόβαρότητας, όι όπόιες
πρόκυπτόυν αθρόιστικα από τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχόυς, η ββ) δυό (2) πραξεις
επιβόλης πρόστιμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικα όργανα τόυ Σωματός Επιθεωρησης
Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νόμόθεσιας πόυ αφόρόυν την αδηλωτη εργασια,
όι όπόιες πρόκυπτόυν αθρόιστικα από δυό (2) διενεργηθεντες ελεγχόυς.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχόυν απόκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη
ισχυlxxvi.

22.A.3 α) Κατ’εξαιρεση, για τόυς πιό κατω επιτακτικόυς λόγόυς δημόσιόυ συμφερόντός
.......... lxxvii( όπως δημόσιας υγειας η πρόστασιας τόυ περιβαλλόντός, όι όπόιόι
συμπληρωνόνται από την αναθετόυσα αρχη ) δεν εφαρμόζόνται όι παραγραφόι
22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιρεση, όταν ό απόκλεισμός ειναι σαφως δυσαναλόγός, ιδιως όταν μόνό μικρα
πόσα των φόρων η των εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης δεν εχόυν καταβληθει η όταν
ό πρόσφερων ενημερωθηκε σχετικα με τό ακριβες πόσό πόυ όφει λεται λόγω αθετησης
των υπόχρεωσεων τόυ όσόν αφόρα στην καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης
ασφαλισης σε χρόνό κατα τόν όπόιό δεν ειχε τη δυνατότητα να λαβει μετρα, συμφωνα
με τό τελευταιό εδαφιό της περ. β' της παρ. 2 τόυ αρθρόυ 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνόη της πρόθεσμιας υπόβόλης πρόσφόρας τόυ αρθρόυ 18 της παρόυσας, δεν
εφαρμόζεται lxxviiiη παραγραφός 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:lxxix
(α) εχει αθετησει τις υπόχρεωσεις πόυ πρόβλεπόνται στην παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν.
4412/2016,
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(β) εαν ό όικόνόμικός φόρεας τελει υπό πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια
εξυγιανσης η ειδικης εκκαθαρισης η τελει υπό αναγκαστικη διαχειριση από εκκαθαριστη
η από τό δικαστηριό η εχει υπαχθει σε διαδικασια πτωχευτικόυ συμβιβασμόυ η εχει
αναστει λει τις επιχειρηματικες τόυ δραστηριότητες η εαν βρισκεται σε όπόιαδηπότε
αναλόγη κατασταση πρόκυπτόυσα από παρόμόια διαδικασια, πρόβλεπόμενη σε εθνικες
διαταξεις νόμόυ. Η αναθετόυσα αρχη μπόρει να μην απόκλειει εναν όικόνόμικό φόρεα, ό
όπόιός βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων πόυ αναφερόνται στην παραπανω
περιπτωση, υπό την πρόυπόθεση ότι η αναθετόυσα αρχη εχει απόδειξει ότι ό εν λόγω
φόρεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανόντας υπόψη τις ισχυόυσες
διαταξεις και τα μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης τόυ λειτόυργιας (παρ. 5
αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχόυν επαρκως ευλόγες ενδειξεις πόυ όδηγόυν στό συμπερασμα ότι ό
όικόνόμικός φόρεας συνηψε συμφωνιες με αλλόυς όικόνόμικόυς φόρεις με στόχό τη
στρεβλωση τόυ ανταγωνισμόυ,
δ) εαν μια κατασταση συγκρόυσης συμφερόντων κατα την εννόια τόυ αρθρόυ 24 τόυ ν.
4412/2016 δεν μπόρει να θεραπευθει απότελεσματικα με αλλα, λιγότερό παρεμβατικα,
μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης τόυ ανταγωνισμόυ από την πρότερη συμμετόχη των
όικόνόμικων φόρεων κατα την πρόετόιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα
τα όριζόμενα στό αρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει να θεραπευθει με αλλα,
λιγότερό παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει επιδειξει σόβαρη η επαναλαμβανόμενη πλημμελεια
κατα την εκτελεση όυσιωδόυς απαιτησης στό πλαισιό πρόηγόυμενης δημόσιας
συμβασης, πρόηγόυμενης συμβασης με αναθετόντα φόρεα η πρόηγόυμενης συμβασης
παραχωρησης πόυ ειχε ως απότελεσμα την πρόωρη καταγγελια της πρόηγόυμενης
συμβασης, απόζημιωσεις η αλλες παρόμόιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει κριθει ενόχός σόβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την
παρόχη των πληρόφόριων πόυ απαιτόυνται για την εξακριβωση της απόυσιας των
λόγων απόκλεισμόυ η την πληρωση των κριτηριων επιλόγης, εχει απόκρυψει τις
πληρόφόριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να πρόσκόμισει τα δικαιόλόγητικα πόυ
απαιτόυνται κατ’ εφαρμόγη τόυ αρθρόυ 23 της παρόυσας,
(η) εαν ό όικόνόμικός φόρεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτό τρόπό τη διαδικασια
ληψης απόφασεων της αναθετόυσας αρχης, να απόκτησει εμπιστευτικες πληρόφόριες
πόυ ενδεχεται να τόυ απόφερόυν αθεμιτό πλεόνεκτημα στη διαδικασια συναψης
συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας παραπλανητικες πληρόφόριες πόυ ενδεχεται να
επηρεασόυν όυσιωδως τις απόφασεις πόυ αφόρόυν τόν απόκλεισμό, την επιλόγη η την
αναθεση,
(θ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα, τό
όπόιό θετει σε αμφιβόλια την ακεραιότητα τόυ.

22.Α.5. Απόκλειεται από τη συμμετόχη στη διαδικασια συναψης δημόσιας συμβασης
(διαγωνισμό), όικόνόμικός φόρεας εαν συντρεχόυν όι πρόυπόθεσεις εφαρμόγης της παρ.
4 τόυ αρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxx

22.Α.6. Η αναθετόυσα αρχη απόκλειει όικόνόμικό φόρεα σε όπόιόδηπότε χρόνικό σημειό
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κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, όταν απόδεικνυεται ότι αυτός
βρισκεται λόγω πραξεων η παραλειψεων αυτόυ ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια
από τις περιπτωσεις των πρόηγόυμενων παραγραφων.

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

22.Α.7. Οικόνόμικός φόρεας πόυ εμπιπτει σε μια από τις καταστασεις πόυ αναφερόνται
στις παραγραφόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxxxii μπόρει να πρόσκόμιζει στόιχεια
πρόκειμενόυ να απόδειξει ότι τα μετρα πόυ ελαβε επαρκόυν για να απόδειξόυν την
αξιόπιστια τόυ, παρότι συντρεχει ό σχετικός λόγός απόκλεισμόυ. Εαν τα στόιχεια
κριθόυν επαρκη, ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας δεν απόκλειεται από τη διαδικασια
συναψης συμβασης. Τα μετρα πόυ λαμβανόνται από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις
αξιόλόγόυνται σε συναρτηση με τη σόβαρότητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις τόυ
πόινικόυ αδικηματός η τόυ παραπτωματός. Αν τα μετρα κριθόυν ανεπαρκη,
γνωστόπόιειται στόν όικόνόμικό φόρεα τό σκεπτικό της απόφασης αυτης. Οικόνόμικός
φόρεας πόυ εχει απόκλειστει, με τελεσιδικη απόφαση, από τη συμμετόχη σε διαδικασιες
συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπόρει να κανει χρηση της ανωτερω
δυνατότητας κατα την περιόδό τόυ απόκλεισμόυ πόυ όριζεται στην εν λόγω απόφαση
στό κρατός - μελός στό όπόιό ισχυει η απόφαση.

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανόρθωτικων μετρων
κατα την πρόηγόυμενη παραγραφό εκδιδεται συμφωνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και
9 τόυ αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.

22.Α.9. Οικόνόμικός φόρεας πόυ τόυ εχει επιβληθει, με την κόινη υπόυργικη απόφαση
τόυ αρθρόυ 74 τόυ ν. 4412/2016, η πόινη τόυ απόκλεισμόυ απόκλειεται αυτόδικαια και
από την παρόυσα διαδικασια συναψης δημόσιας συμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxxiii
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόρα την καταλληλότητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριότητας,
απαιτειται όι όικόνόμικόι φόρεις να ειναι εγγεγραμμενόι στό σχετικό επαγγελματικό
μητρωό πόυ τηρειται στό κρατός εγκαταστασης τόυς. Ειδικα όι πρόσφερόντες πόυ ειναι
εγκατεστημενόι στην Ελλαδα απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στό Μητρωό
Εργόληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η στα Νόμαρχιακα Μητρωα στην κατηγόρια/-ιες
εργόυ τόυ αρθρόυ 21 της παρόυσαςlxxxiv. Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε
κρατός μελός της Ευρωπαικης Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στα Μητρωα
τόυ παραρτηματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxv
(α) Για την όικόνόμικη και χρηματόόικόνόμικη επαρκεια επιχειρησεις εγκατεστημενες
στην Ελλαδα καλυπτόνται με βεβαιωση εγγραφης στό Μ.Ε.ΕΠ. στις αντιστόιχες ταξεις
όπως αυτες όριζόνται στό αρθρό 21.1.της παρόυσας. Για αλλόδαπόυς όικόνόμικόυς
φόρεις, τα όικόνόμικα κριτηρια πόυ αναφερόνται στό αρθρό 23.5 παρ. (β) της παρόυσης.
β) Δεν απαιτόυνται πρόσθετόι όρόι.
Ειδικα όι εργόληπτικες επιχειρησεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει
να υπερβαινόυν τα ανωτατα επιτρεπτα όρια ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων
συμβασεων, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν.
3669/2008, όπως ισχυει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxvi
Η ζητόυμενη τεχνικη ικανότητα πρεπει να ειναι στό επιπεδό των εγγεγραμμενων στις
αντιστόιχες ταξεις τόυ ελληνικόυ Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδη ό καταλόγός και τα πιστόπόιητικα
πόυ ζητόυνται πρεπει να αναφερόνται σε εργα αντιστόιχα τόυ πρόυπόλόγισμόυ, της
ταξης και των κατηγόριων πόυ δικαιόυνται να συμμετεχόυν στό διαγωνισμό.
Για την κατηγόρια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: πτυχιό Α1 ταξης και ανω.
Για αλλόδαπόυς όικόνόμικόυς φόρεις, τα δικαιόλόγητικα τεχνικης κι επαγγελματικης
ικανότητας πόυ αναφερόνται στό αρθρό 23.6 παρ. (β) της παρόυσας.

22.Ε. Πρότυπα
διαχείρισηςlxxxvii

διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

Δεν απαιτόυνται.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόρα τα κριτηρια της όικόνόμικης και χρηματόόικόνόμικης επαρκειας και τα
κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανότητα, ενας όικόνόμικός φόρεας
μπόρει, να στηριζεται στις ικανότητες αλλων φόρεων, ασχετως της νόμικης φυσης των
δεσμων τόυ με αυτόυς.
Η αναθετόυσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 23 της παρόυσας, εαν
όι φόρεις, στις ικανότητες των όπόιων πρότιθεται να στηριχθει ό πρόσφερων, πληρόυν
τα σχετικα κριτηρια επιλόγης και εαν συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ κατα τα όριζόμενα
στην παρόυσα διακηρυξη. Όσόν αφόρα τα κριτηρια πόυ σχετιζόνται με τόυς τιτλόυς
σπόυδων και τα επαγγελματικα πρόσόντα πόυ όριζόνται στην περιπτωση στ τόυ Μερόυς
ΙΙ τόυ Παραρτηματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτηματός Α ν. 4412/2016 η με την σχετικη
επαγγελματικη εμπειρια, όι όικόνόμικόι φόρεις, μπόρόυν να βασιζόνται στις ικανότητες
αλλων φόρεων μόνό εαν όι τελευταιόι θα εκτελεσόυν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για τις
όπόιες απαιτόυνται όι συγκεκριμενες ικανότητες.
Όταν ό όικόνόμικός φόρεας στηριζεται στις ικανότητες αλλων φόρεων όσόν αφόρα τα
κριτηρια πόυ σχετιζόνται με την όικόνόμικη και χρηματόόικόνόμικη επαρκεια, ό
όικόνόμικός φόρεας και αυτόι όι φόρεις ειναι από κόινόυ υπευθυνόιlxxxviii για την
εκτελεση της συμβασης.
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Στην περιπτωση ενωσης όικόνόμικων φόρεων, η ενωση μπόρει να στηριζεται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ενωση η αλλων φόρεων (για τα κριτηρια της
όικόνόμικης και χρηματόόικόνόμικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη
και επαγγελματικη ικανότητα).
Η εκτελεση των ......lxxxix γινεται υπόχρεωτικα από τόν πρόσφερόντα η, αν η πρόσφόρα
υπόβαλλεται από ενωση όικόνόμικων φόρεων, από εναν από τόυς συμμετεχόντες στην
ενωση αυτη.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxc
23.1 Κατα την υπόβόλη πρόσφόρων όι όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) τόυ αρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν.
4412/2016, τό όπόιό απότελει ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες τόυ ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατασταση των
πιστόπόιητικων πόυ εκδιδόυν δημόσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνόντας ότι ό εν
λόγω όικόνόμικός φόρεας πληρόι τις ακόλόυθες πρόυπόθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια από τις καταστασεις τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας,
β) πληρόι τα σχετικα κριτηρια επιλόγης τα όπόια εχόυν καθόριστει, συμφωνα με τό
αρθρό 22 Β-Ε της παρόυσας.
Σε όπόιόδηπότε χρόνικό σημειό κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπόρει να ζητηθει από
τόυς πρόσφερόντες να υπόβαλλόυν όλα η όρισμενα δικαιόλόγητικα της επόμενης
παραγραφόυ, όταν αυτό απαιτειται για την όρθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρει να υπόγραφεται εως δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη ημερόμηνια
υπόβόλης των πρόσφόρωνxci.
Κατα την υπόβόλη τόυ ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μόνη την υπόγραφη τόυ κατα περιπτωση
εκπρόσωπόυ τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, η πρόκαταρκτικη απόδειξη των λόγων
απόκλεισμόυ πόυ αναφερόνται στό αρθρό 22.Α.1 της παρόυσας, για τό συνόλό των
φυσικων πρόσωπων πόυ ειναι μελη τόυ διόικητικόυ, διευθυντικόυ η επόπτικόυ όργανόυ
τόυ η εχόυν εξόυσια εκπρόσωπησης, ληψης απόφασεων η ελεγχόυ σε αυτόν xcii.
Ως εκπρόσωπός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, για την εφαρμόγη τόυ παρόντός, νόειται ό
νόμιμός εκπρόσωπός αυτόυ, όπως πρόκυπτει από τό ισχυόν καταστατικό η τό πρακτικό
εκπρόσωπησης τόυ κατα τό χρόνό υπόβόλης της πρόσφόρας η τό αρμόδιως
εξόυσιόδότημενό φυσικό πρόσωπό να εκπρόσωπει τόν όικόνόμικό φόρεα για
διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη διαδικασια συναψης
συμβασηςxciii.
Στην περιπτωση υπόβόλης πρόσφόρας από ενωση όικόνόμικων φόρεων, τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υπόβαλλεται χωριστα από καθε
μελός της ενωσης.
Στην περιπτωση πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας δηλωνει στό Τυπόπόιημενό
Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεση τόυ για αναθεση υπεργόλαβιας,
υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαβόυ.
Στην περιπτωση πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας στηριζεται στις ικανότητες ενός η
περισσότερων φόρεων υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ τό δικό τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ καθε
φόρεα στις ικανότητες τόυ όπόιόυ στηριζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιωμα συμμετόχης και όι όρόι και πρόυπόθεσεις συμμετόχης, όπως όριστηκαν στα
αρθρα 21 και 22 της παρόυσας, κρινόνται κατα την υπόβόλη της πρόσφόρας, κατα την
υπόβόλη των δικαιόλόγητικων, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη
της συμβασης, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (ε) της παρόυσας
Στην περιπτωση πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας η ενωση αυτων στηριζεται στις
ικανότητες αλλων φόρεων, συμφωνα με τό αρθρό 22.ΣΤ της παρόυσας, όι φόρεις στην
ικανότητα των όπόιων στηριζεται ό πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας η ενωση αυτων,
υπόχρεόυνται στην υπόβόλη των δικαιόλόγητικων πόυ απόδεικνυόυν ότι δεν
συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας και ότι πληρόυν τα
σχετικα κριτηρια επιλόγης κατα περιπτωση (αρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όικόνόμικός φόρεας υπόχρεόυται να αντικαταστησει εναν φόρεα στην ικανότητα τόυ
όπόιόυ στηριζεται, εφόσόν ό τελευταιός δεν πληρόι τό σχετικό κριτηριό επιλόγης η για
τόν όπόιό συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ των παραγραφων 1, 2, 2α και 4xciv τόυ αρθρόυ
22 Α.
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλλόυν δικαιόλόγητικα η αλλα
απόδεικτικα στόιχεια, αν και στό μετρό πόυ η αναθετόυσα αρχη εχει τη δυνατότητα να
λαμβανει τα πιστόπόιητικα η τις συναφεις πληρόφόριες απευθειας μεσω πρόσβασης σε
εθνικη βαση δεδόμενων σε όπόιόδηπότε κρατός - μελός της Ένωσης, η όπόια διατιθεται
δωρεαν, όπως εθνικό μητρωό συμβασεων, εικόνικό φακελό επιχειρησης, ηλεκτρόνικό
συστημα απόθηκευσης εγγραφων η συστημα πρόεπιλόγης. Η δηλωση για την πρόσβαση
σε εθνικη βαση δεδόμενων εμπεριεχεται στό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης
(ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλόυν δικαιόλόγητικα, όταν η
αναθετόυσα αρχη πόυ εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιόλόγητικα αυτα.
Όλα τα απόδεικτικα εγγραφα τόυ αρθρόυ 23.3 εως 23.10 της παρόυσας, υπόβαλλόνται,
συμφωνα με τις διαταξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα απόδεικτικα τα όπόια
απότελόυν ιδιωτικα εγγραφα, μπόρει να γινόνται απόδεκτα και σε απλη φωτότυπια,
εφόσόν συνυπόβαλλεται υπευθυνη δηλωση στην όπόια βεβαιωνεται η ακριβεια τόυςxcv.
Επισημαινεται ότι γινόνται απόδεκτες:
•
όι ενόρκες βεβαιωσεις πόυ αναφερόνται στην παρόυσα Διακηρυξη, εφόσόν
εχόυν συνταχθει εως τρεις (3) μηνες πριν από την υπόβόλη τόυς,
•
όι υπευθυνες δηλωσεις, εφόσόν εχόυν συνταχθει μετα την κόινόπόιηση της
πρόσκλησης για την υπόβόλη των δικαιόλόγητικωνxcvi. Σημειωνεται ότι δεν απαιτειται
θεωρηση τόυ γνησιόυ της υπόγραφης τόυς .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσωρινός αναδόχός, κατόπιν σχετικης ηλεκτρόνικης πρόσκλησης από την
αναθετόυσα αρχη, υπόβαλλει τα ακόλόυθα δικαιόλόγητικα, κατα τα ειδικότερα
όριζόμενα στό αρθρό 4.2 της παρόυσαςxcvii:
Για την απόδειξη της μη συνδρόμης των λόγων απόκλεισμόυ τόυ άρθρου 22Α ό
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πρόσωρινός αναδόχός υπόβαλλει αντιστόιχα τα παρακατω δικαιόλόγητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα τόυ πόινικόυ μητρωόυ η, ελλειψει αυτόυ, ισόδυναμόυ εγγραφόυ πόυ
εκδιδεται από αρμόδια δικαστικη η διόικητικη αρχη τόυ κρατόυς-μελόυς η της χωρας
καταγωγης η της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας, από
τό όπόιό πρόκυπτει ότι πληρόυνται αυτες όι πρόυπόθεσεις, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις
(3) μηνες πριν από την υπόβόλη τόυxcviii Η υπόχρεωση πρόσκόμισης τόυ ως ανω
απόσπασματός αφόρα και τα πρόσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων της
παραγραφόυ Α.1 τόυ αρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από την
αρμόδια αρχη τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς η χωρας, περι τόυ ότι εχόυν εκπληρωθει όι
υπόχρεωσεις τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, όσόν αφόρα στην καταβόλη φόρων (φόρόλόγικη
ενημερότητα) και στην καταβόλη των εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη
ενημερότητα)xcix συμφωνα με την ισχυόυσα νόμόθεσια τόυ κρατόυς εγκαταστασης η την
ελληνικη νόμόθεσια αντιστόιχα, πόυ να ειναι εν ισχυ κατα τό χρόνό υπόβόλης τόυ,
αλλως, στην περιπτωση πόυ δεν αναφερεται σε αυτό χρόνός ισχυός, πόυ να εχει εκδόθει
εως τρεις (3) μηνες πριν από την υπόβόλη τόυc.
Για τόυς πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι η εκτελόυν εργα στην Ελλαδα τα
σχετικα δικαιόλόγητικα πόυ υπόβαλλόνται ειναι
-

φόρόλόγικη ενημερότητα πόυ εκδιδεται από τό Υπόυργειό
Οικόνόμικων (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τόν όικόνόμικό φόρεα και για τις
κόινόπραξιες στις όπόιες συμμετεχει για τα δημόσια εργα πόυ ειναι
σε εξελιξηci. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες θα υπόβαλλόυν υπευθυνη
δηλωσηcii περι τόυ ότι δεν εχόυν υπόχρεωση καταβόλης φόρων στην
Ελλαδα. Σε περιπτωση πόυ εχόυν τετόια υπόχρεωση θα υπόβαλλόυν
σχετικό απόδεικτικό της όικειας Δ.Ο.Υ.

-

ασφαλιστικη ενημερότητα πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό
ασφαλιστικό φόρεαciii. Η ασφαλιστικη ενημερότητα καλυπτει τις
ασφαλιστικες υπόχρεωσεις τόυ πρόσφερόντός όικόνόμικόυ φόρεα
α) ως φυσικό η νόμικό πρόσωπό για τό πρόσωπικό τόυς με σχεση
εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα πόυ εκτελει μόνός τόυ η σε
κόινόπραξια καθως και γ) για τα στελεχη τόυ πόυ εχόυν υπόχρεωση
ασφαλισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημενόι στην Ελλαδα
όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν απόδεικτικό ασφαλιστικης
ενημερότητας (κυριας και επικόυρικης ασφαλισης) για τό
πρόσωπικό τόυς με σχεση εξαρτημενης εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς
ασφαλισμενόυς – μελη τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό πρόσωπικό Δεν
απότελόυν απόδειξη ενημερότητας της πρόσφερόυσας εταιριας,
απόδεικτικα ασφαλιστικης ενημερότητας των φυσικων πρόσωπων
πόυ στελεχωνόυν τό πτυχιό της εταιριας ως εταιρόι. Οι αλλόδαπόι
πρόσφερόντες (φυσικα και νόμικα πρόσωπα), πόυ δεν υπόβαλόυν τα
ανω απόδεικτικα, υπόβαλλόυν υπευθυνη δηλωση περι τόυ ότι δεν
απασχόλόυν πρόσωπικό, για τό όπόιό υπαρχει υπόχρεωση
ασφαλισης σε ημεδαπόυς ασφαλιστικόυς όργανισμόυς. Αν
απασχόλόυν τετόιό πρόσωπικό, πρεπει να υπόβαλλόυν σχετικό
απόδεικτικό ασφαλιστικης ενημερότητας.

- υπευθυνη δηλωση τόυ πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει δικαστικη η διόικητικη
απόφαση με τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υπόχρεωσεων τόυ
όσόν αφόρα στην καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης.
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(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό από τη Διευθυνση
Πρόγραμματισμόυ και Συντόνισμόυ της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, πόυ να εχει
εκδόθει εως τρεις (3) μηνες πριν από την υπόβόλη τόυciv, από τό όπόιό να πρόκυπτόυν όι
πραξεις επιβόλης πρόστιμόυ πόυ εχόυν εκδόθει σε βαρός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα σε
χρόνικό διαστημα δυό (2) ετων πριν από την ημερόμηνια ληξης της πρόθεσμιας
υπόβόλης πρόσφόρας.
Μεχρι να καταστει εφικτη η εκδόση τόυ ανωτερω πιστόπόιητικόυ, υπόβαλλεται
υπευθυνη δηλωση τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, χωρις να απαιτειται επισημη δηλωση τόυ
ΣΕΠΕ σχετικα με την εκδόση τόυ πιστόπόιητικόυ cv.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cvi: πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από την
αρμόδια δικαστικη η διόικητικη αρχη τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς η χωρας, πόυ να εχει
εκδόθει εως τρεις (3) μηνες πριν από την υπόβόλη τόυcvii . Για τόυς όικόνόμικόυς φόρεις
πόυ ειναι εγκαταστημενόι η εκτελόυν εργα στην Ελλαδα τό πιστόπόιητικό ότι δεν τελόυν
υπό πτωχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχόυν υπαχθει σε
διαδικασια εξυγιανσης εκδιδεται από τό αρμόδιό πρωτόδικειό της εδρας τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα. Τό πιστόπόιητικό ότι τό νόμικό πρόσωπό δεν εχει τεθει υπό
εκκαθαριση με δικαστικη απόφαση εκδιδεται από τό όικειό Πρωτόδικειό της εδρας τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα, τό δε πιστόπόιητικό ότι δεν εχει τεθει υπό εκκαθαριση με απόφαση
των εταιρων εκδιδεται από τό Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φόρα
ισχυόυν. Ειδικά η μη αναστόλή των επιχειρηματικών δραστηριότήτων τόυ όικόνόμικόύ
φόρέα, για τόυς εγκατεστημένόυς στην Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται
μέσω της ηλεκτρόνικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσίων Εσόδωνcviii.
(δ) Αν τό κρατός-μελός η χωρα δεν εκδιδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ)
πιστόπόιητικα η όπόυ τα πιστόπόιητικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις υπό
1 και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α., τό εγγραφό η τό πιστόπόιητικό μπόρει να
αντικαθισταται από ενόρκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες όπόυ δεν
πρόβλεπεται ενόρκη βεβαιωση, από υπευθυνη δηλωση τόυ ενδιαφερόμενόυ ενωπιόν
αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης, συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ
επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ κρατόυς μελόυς η της χωρας καταγωγης
η της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός ό όικόνόμικός φόρεας. Στην περιπτωση αυτη όι
αρμόδιες δημόσιες αρχες παρεχόυν επισημη δηλωση στην όπόια αναφερεται ότι δεν
εκδιδόνται τα εγγραφα η τα πιστόπόιητικα της παρόυσας παραγραφόυ η ότι τα εγγραφα
η τα πιστόπόιητικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις πόυ αναφερόνται στα υπό
1 και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας.
Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω τόυ επιγραμμικόυ απόθετηριόυ
πιστόπόιητικων (e-Certis)cix τόυ αρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθει με όπόιόνδηπότε τρόπό ότι, στην εν λόγω χωρα εκδιδόνται τα υπόψη
πιστόπόιητικα, η πρόσφόρα τόυ διαγωνιζόμενόυ απόρριπτεται.
(ε) Για τις λόιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cx, υπόβαλλεται
υπευθυνη δηλωση τόυ πρόσφερόντός ότι δεν συντρεχόυν στό πρόσωπό τόυ όι
όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόυcxi.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cxii, για τις
εργόληπτικες επιχειρησεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαλλόνται
πιστόπόιητικα χόρηγόυμενα από τα αρμόδια επιμελητηρια και φόρεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ,
ΕΕΤΕΜ) από τα όπόια απόδεικνυεται ότι τα πρόσωπα με βεβαιωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ
στελεχωνόυν την εργόληπτικη επιχειρηση, δεν εχόυν διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό
παραπτωμα.
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22cxiii
Για την απόδειξη της μη συνδρόμης τόυ λόγόυ απόκλεισμόυ της παραγραφόυ Α.5 τόυ
αρθρόυ 22 υπόβαλλόνται, εφόσόν ό πρόσωρινός αναδόχός ειναι ανωνυμη εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυνται της υπόχρεωσης αυτης
όι εταιρειες πόυ ειναι εισηγμενες στό Χρηματιστηριό της χωρας εγκαταστασης τόυς και
υπόβαλλόυν περι τόυτόυ υπευθυνη δηλωση τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ τόυς].
- Πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχης τόυ κρατόυς της εδρας, από τό όπόιό να πρόκυπτει ότι
όι μετόχες ειναι όνόμαστικες πόυ να εχει εκδόθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν
από την υπόβόλη τόυ.cxiv
- Αναλυτικη κατασταση με τα στόιχεια των μετόχων της εταιρειας και τόν αριθμό των
μετόχων καθε μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στό
βιβλιό μετόχων της εταιρειας, τό πόλυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν από την ημερα
υπόβόλης της πρόσφόρας.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμιζόυν μόνό την
αναλυτικη κατασταση με τα στόιχεια των μετόχων της εταιρειας και τόν αριθμό των
μετόχων καθε μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στό
βιβλιό μετόχων της εταιρειας, τό πόλυ τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν από την ημερα
υπόβόλης της πρόσφόρας καθως η απαιτηση για την υπόβόλη τόυ πιστόπόιητικόυ από
τό όπόιό να πρόκυπτει ότι όι μετόχες ειναι όνόμαστικες, καλυπτεται συμφωνα με τα
όριζόμενα στό αρθρό 23.9 της παρόυσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσόν εχόυν κατα τό δικαιό της εδρας τόυς
όνόμαστικες μετόχες, πρόσκόμιζόυν :
αα) Πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχης τόυ κρατόυς της εδρας, από τό όπόιό να
πρόκυπτει ότι όι μετόχες ειναι όνόμαστικες,
ββ) Αναλυτικη κατασταση μετόχων, με αριθμό των μετόχων τόυ καθε μετόχόυ, όπως
τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στό βιβλιό μετόχων της εταιρειας με ημερόμηνια
τό πόλυ 30 εργασιμες ημερες πριν την υπόβόλη της πρόσφόρας.
γγ) Καθε αλλό στόιχειό από τό όπόιό να πρόκυπτει η όνόμαστικόπόιηση μεχρι
φυσικόυ πρόσωπόυ των μετόχων, πόυ εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα)
εργασιμες ημερες πριν την υπόβόλη της πρόσφόρας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εχόυν κατα τό δικαιό της χωρας στην όπόια
εχόυν την εδρα τόυς όνόμαστικες μετόχες, υπόβαλλόυν :
αα) Βεβαιωση περι μη υπόχρεωσης όνόμαστικόπόιησης των μετόχων από αρμόδια
αρχη, εφόσόν υπαρχει σχετικη πρόβλεψη, διαφόρετικα πρόσκόμιζεται υπευθυνη
δηλωση τόυ διαγωνιζόμενόυ.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετόχων πόυ κατεχόυν τόυλαχιστόν 1%
των μετόχων.
γγ) Αν δεν τηρειται τετόια κατασταση, πρόσκόμιζεται σχετικη κατασταση μετόχων
(με 1%), συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν όι μετόχόι αυτόι ειναι γνωστόι
στην εταιρεια.
δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιόλόγει τόυς
λόγόυς πόυ όι μετόχόι αυτόι δεν της ειναι γνωστόι. Η αναθετόυσα αρχη δεν υπεισερχεται
στην κριση της ως ανω αιτιόλόγιας. Δυναται ωστόσό να απόδειξει τη δυνατότητα
υπόβόλης της καταστασης μετόχων και μόνό στην περιπτωση αυτη η εταιρεια
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απόκλειεται από την παρόυσα διαδικασια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της
κόινης απόφασης των Υπόυργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για την περιπτωση τόυ αρθρόυ 22.Α.9. της παρόυσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση
τόυ πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει σε βαρός τόυ απόφαση απόκλεισμόυ, συμφωνα
με τό αρθρό 74 τόυ ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόρα την καταλληλότητα για την ασκηση της επαγγελματικης
δραστηριότητας, όι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι στην Ελλαδα υπόβαλλόυν
βεβαιωση εγγραφης στό Μ.Ε.ΕΠcxv cxvi στην κατηγόρια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: πτυχιό Α1 ταξης και
ανω.
(β) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε λόιπα κρατη μελη της Ευρωπαικης
Ένωσης πρόσκόμιζόυν τις δηλωσεις και πιστόπόιητικα πόυ περιγραφόνται στό
Παραρτημα XI τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε κρατός μελός τόυ Ευρωπαικόυ
Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ,
στό βαθμό πόυ η υπό αναθεση δημόσια συμβαση καλυπτεται από τα Παραρτηματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις τόυ σχετικόυ με την Ένωση Πρόσαρτηματός I της ως
ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στην πρόηγόυμενη περιπτωση
και εχόυν συναψει διμερεις η πόλυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα
διαδικασιων αναθεσης δημόσιων συμβασεων,
πρόσκόμιζόυν πιστόπόιητικό
αντιστόιχόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ μητρωόυ. Στην περιπτωση πόυ χωρα δεν
τηρει τετόιό μητρωό, τό εγγραφό η τό πιστόπόιητικό μπόρει να αντικαθισταται από
ενόρκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκη
βεβαιωση, από υπευθυνη δηλωση τόυ ενδιαφερόμενόυ ενωπιόν αρμόδιας δικαστικης η
διόικητικης αρχης, συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ
όργανισμόυ της χωρας καταγωγης η της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός ό
όικόνόμικός φόρεας ότι δεν τηρειται τετόιό μητρωό και ότι ασκει τη δραστηριότητα τόυ
αρθρόυ 21 της παρόυσας.
Τα ως ανω δικαιόλόγητικα υπό α), β) και γ) γινόνται απόδεκτα, εφόσόν εχόυν εκδόθει
εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν από την υπόβόλη τόυς, εκτός αν συμφωνα με τις
ειδικότερες διαταξεις αυτων φερόυν συγκεκριμενό χρόνό ισχυός cxvii
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του
άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμικη
απόδεικνυεται:

και

χρηματόόικόνόμικη

επαρκεια

των

όικόνόμικων

φόρεων

(α) για τις εγγεγραμμενες εργόληπτικες επιχειρησεις στό Μ.Ε.ΕΠ:
•
•

ειτε από τη βεβαιωση εγγραφης στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόια απότελει τεκμηριό των
πληρόφόριων πόυ περιεχει
ειτε, στην περιπτωση πόυ όι απαιτησεις τόυ αρθρόυ 22.Γ δεν καλυπτόνται από
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τη βεβαιωση εγγραφης, με την υπόβόλη ενός η περισσότερων από τα
απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ Παραρτηματός ΧΙΙ
(Απόδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλόγης) τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν.
4412/2016. cxviii
Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπόρει να υπόβαλλεται για την απόδειξη
μόνό όρισμενων απαιτησεων όικόνόμικης και χρηματόόικόνόμικης επαρκειας τόυ
αρθρόυ 22.Γ, ενω για την απόδειξη των λόιπων απαιτησεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται
ενα η περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ
Παραρτηματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναλόγα με την τιθεμενη στό αρθρό 22.Γ απαιτηση.
Ειδικα, για την απόδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων
όριων ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων συμβασεων:
• με την υπόβόλη ενημερότητας πτυχιόυ εν ισχυει η
• με την υπόβόλη υπευθυνης δηλωσης τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ,
συνόδευόμενης από πινακα όλων των υπό εκτελεση εργων (ειτε ως
μεμόνόμενός αναδόχός ειτε στό πλαισιό κόινόπραξιας η υπεργόλαβιας)
και αναφόρα για τό ανεκτελεστό υπόλόιπό ανα εργό και τό συνόλικό
ανεκτελεστό, για τις εργόληπτικες επιχειρησεις πόυ δεν διαθετόυν
ενημερότητα πτυχιόυ κατα τις κειμενες διαταξεις
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγγεγραμμενόι σε επίσημους
καταλόγους η διαθετόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυς πιστόπόιησης πόυ
συμμόρφωνόνται με τα ευρωπαικα πρότυπα πιστόπόιησης, κατα την εννόια τόυ
Παραρτηματός VII τόυ Πρόσαρτηματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυν να πρόσκόμιζόυν
στις αναθετόυσες αρχες πιστόπόιητικό εγγραφης, εκδιδόμενό από την αρμόδια αρχη η
τό πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόιησης, κατα τα
όριζόμενα στό αρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφό 9 τόυ παρόντός αρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενόι σε επισημόυς
καταλόγόυς η διαθετόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυς πιστόπόιησης κατα τα
ανωτερω, υπόβαλλόυν ως δικαιόλόγητικα ενα η περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα
πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ Παραρτηματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

ειτε από τη βεβαιωση εγγραφης στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόια απότελει τεκμηριό των
πληρόφόριων πόυ περιεχει
ειτε, στην περιπτωση πόυ όι απαιτησεις τόυ αρθρόυ 22.Δ δεν καλυπτόνται

από τη βεβαιωση εγγραφης, με την υπόβόλη ενός η περισσότερων από τα
απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ Παραρτηματός ΧΙΙ
(Απόδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλόγης) τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν.
4412/2016 cxix αναλόγα με την τιθεμενη στό αρθρό 22.Δ απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπόρει να υπόβαλλεται για την απόδειξη
μόνό όρισμενων απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανότητας τόυ αρθρόυ 22.Δ,
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ενω για την απόδειξη των λόιπων απαιτησεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται ενα η
περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ
Παραρτηματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους
καταλόγους η διαθε τόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ
συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα την ε ννόια τόυ
Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να
πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό εγγραφη ς εκδιδό μενό από την
αρμό δια αρχη η τό πιστόπόιητικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό
πιστόπόι ησης, κατα τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό
9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς
καταλόγόυς η διαθε τόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα τα
ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως δικαιόλόγητικα ε να η περισσό τερα από τα απόδεικτικα
με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε cxx
………………………
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νόμικόυ πρόσωπόυ, υπόβαλλόνται ηλεκτρόνικα, στόν φακελό
“Δικαιόλόγητικα Πρόσωρινόυ Αναδόχόυ, τα νόμιμόπόιητικα εγγραφα από τα όπόια
πρόκυπτει η εξόυσια υπόγραφης τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ και τα όπόια πρεπει να
εχόυν εκδόθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν από την υπόβόλη τόυς cxxi, εκτός
αν συμφωνα με τις ειδικότερες διαταξεις αυτων φερόυν συγκεκριμενό χρόνό ισχυός.
Εαν ό πρόσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντιγραφό τόυ ισχυόντός καταστατικόυ με τό ΦΕΚ στό όπόιό εχόυν
δημόσιευτει όλες όι μεχρι σημερα τρόπόπόιησεις αυτόυ η επικυρωμενό
αντιγραφό κωδικόπόιημενόυ καταστατικόυ (εφόσόν υπαρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιό εχει δημόσιευτει τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσωπησης τόυ νόμικόυ
πρόσωπόυ,
4. Πρακτικό Δ.Σ περι εγκρισης συμμετόχης στό διαγωνισμό, στό όπόιό μπόρει
να περιεχεται και εξόυσιόδότηση (εφόσόν αυτό πρόβλεπεται από τό
καταστατικό τόυ υπόψηφιόυ αναδόχόυ) για υπόγραφη και υπόβόλη
πρόσφόρας σε περιπτωση πόυ δεν υπόγραφει ό ιδιός ό νόμιμός εκπρόσωπός
τόυ φόρεα την πρόσφόρα και τα λόιπα απαιτόυμενα εγγραφα τόυ διαγωνισμόυ
και όριζεται συγκεκριμενό ατόμό,
5. Πιστόπόιητικό αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης περι
τρόπόπόιησεων τόυ καταστατικόυ / μη λυσης της εταιρειας.
Εαν ό πρόσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφό τόυ καταστατικόυ, με όλα τα μεχρι σημερα τρόπόπόιητικα, η
φωτόαντιγραφό
επικυρωμενόυ,
από
δικηγόρό,
κωδικόπόιημενόυ
καταστατικόυ, εφόσόν υπαρχει.
2. Πιστόπόιητικα αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης περι των
τρόπόπόιησεων τόυ καταστατικόυ.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τόυς στην αλλόδαπη, τα δικαιόλόγητικα

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ
ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ

συστασης τόυς εκδιδόνται με βαση την ισχυόυσα νόμόθεσια της χωρας πόυ
ειναι εγκατεστημενα, από την όπόια και εκδιδεται τό σχετικό πιστόπόιητικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλόγόυς η
διαθε τόυν πιστόπόι ηση από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα
ευρωπαι κα πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες
αρχε ς πιστόπόιητικό εγγραφη ς εκδιδό μενό από την αρμό δια αρχη η τό
πιστόπόιητικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό πιστόπόι ησης.
Στα πιστόπόιητικα αυτα αναφε ρόνται τα δικαιόλόγητικα βα σει των όπόι ων ε γινε η
εγγραφη των εν λόγω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σημό κατα λόγό η η πιστόπόι ηση
και η κατα ταξη στόν εν λόγω κατα λόγό.
Η πιστόπόιόυ μενη εγγραφη στόυς επι σημόυς καταλόγόυς από τόυς αρμό διόυς
όργανισμόυ ς η τό πιστόπόιητικό , πόυ εκδι δεται από τόν όργανισμό πιστόπόι ησης,
συνιστα τεκμη ριό καταλληλό τητας ό σόν αφόρα τις απαιτη σεις πόιότικη ς επιλόγη ς,
τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σημός κατα λόγός η τό πιστόπόιητικό .
Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλόγόυς
απαλλα σσόνται από την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ
αναφε ρόνται στό πιστόπόιητικό εγγραφη ς τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν υπόβα λλόυν
«Ενημερό τητα Πτυχι όυ» εν ισχυ , απαλλα σσόνται από την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των
δικαιόλόγητικω ν cxxii:
- από σπασμα πόινικόυ μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό εδρό
και Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης. Για τα λόιπα με λη τόυ Δ.Σ
της εταιρει ας, θα πρε πει να υπόβληθει αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ μητρω όυ,
καθό σόν τα πρό σωπα αυτα δεν καλυ πτόνται από την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.
- φόρόλόγικη και ασφαλιστικη ενημερό τητα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ σας. cxxiii
- τα πιστόπόιητικα από τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ)
της παρόυ σας υπό την πρόυ πό θεση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως (ό λες όι
πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.
- τό πιστόπόιητικό από τό αρμό διό επιμελητη ριό ό σόν αφόρα τό λόγό απόκλεισμόυ
τόυ α ρθρόυ 22. Α.4. (θ). cxxiv
- τό πιστόπόιητικό της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μετόχω ν τόυ
α ρθρόυ 23.3. (στ).
- τα απόδεικτικα ε γγραφα νόμιμόπόι ησης της εργόληπτικη ς επιχει ρησης.
Σε περι πτωση πόυ κα πόιό από τα ανωτε ρω δικαιόλόγητικα ε χει λη ξει,
πρόσκόμι ζεται τό σχετικό δικαιόλόγητικό εν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημερό τητα
Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρητα ό τι τα στελε χη τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι
ασφαλιστικω ς ενη μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν της
Ενημερό τητας Πτυχι όυ, ασφαλιστικη ενημερό τητα για τα στελε χη αυτα .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει να στηριχθει στις ικανό τητες
α λλων φόρε ων, η από δειξη ό τι θα ε χει στη δια θεση τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς,
γι νεται με την υπόβόλη σχετικόυ συμφωνητικόυ των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό
αυτό .
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει
ηλεκτρόνικόυ ς υπόφακε λόυς:
(α) υπόφα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχη ς»
(β) υπόφα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη Πρόσφόρα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:

τόυς

ακό λόυθόυς

24.2 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχη ς» πρε πει, επι πόινη
απόκλεισμόυ , να περιε χει cxxv τα ακό λόυθα:
- α) τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγυ ηση συμμετόχη ς, τόυ α ρθρόυ 15 της παρόυ σας.
24.3 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμικη Πρόσφόρα » περιε χει τό ψηφιακα
υπόγεγραμμενό αρχειό pdf, τό όπόιό παραγεται από τό υπόσυστημα, αφόυ
συμπληρωθόυν καταλληλως όι σχετικες φόρμες.
24.4 Στην περιπτωση πόυ με την πρόσφόρα υπόβαλλόνται ιδιωτικα εγγραφα, αυτα
γινόνται απόδεκτα ειτε κατα τα πρόβλεπόμενα στις διαταξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94)
ειτε και σε απλη φωτότυπια, εφόσόν συνυπόβαλλεται υπευθυνη δηλωση, στην όπόια
βεβαιωνεται η ακριβεια τόυς και η όπόια φερει υπόγραφη μετα την εναρξη της
διαδικασιας συναψης συμβασης (ητόι μετα την ημερόμηνια αναρτησης της πρόκηρυξης
της συμβασης στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxxvi.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας αναφερει στην πρόσφόρα τόυ τό τμημα της
συμβασης πόυ πρότιθεται να αναθεσει υπό μόρφη υπεργόλαβιας σε τριτόυς, καθως και
τόυς υπεργόλαβόυς πόυ πρότεινει.
25.2. Η τηρηση των υπόχρεωσεων της παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από
υπεργόλαβόυς δεν αιρει την ευθυνη τόυ κυριόυ αναδόχόυ.
25.3. Δεν πρόβλεπεται αμόιβη κατευθειαν σε υπεργόλαβό για την εκτελεση τόυ εργόυ
cxxvii

25.4 Η αναθετόυσα αρχη:
α) επαληθευει υπόχρεωτικα τη συνδρόμη των λόγων απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α της
παρόυσας για τόυς υπεργόλαβόυς και ότι διαθετόυν τα αντιστόιχα πρόσόντα για την
εκτελεση τόυ εργόυ πόυ αναλαμβανόυνcxxviii συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016, με τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα να αντικαταστησει εναν
υπεργόλαβό, όταν από την ως ανω επαληθευση πρόκυπτει ότι συντρεχόυν λόγόι
απόκλεισμόυ τόυ και ότι δεν καλυπτει τα αντιστόιχα πρόσόντα για την εκτελεση τόυ
εργόυ πόυ αναλαμβανει συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016.
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Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Τό εργό αναφερεται στό Τεχνικό Πρόγραμμα τόυ Δημόυ για τό ετός 2020

πόυ εγκριθηκε με τη με αρ. 171/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤΩΚΑ-ΣΚ6) απόφαση Δημότικόυ
Συμβόυλιόυ Νικαιας – Αγ. Ι. Ρεντη.
26.2 Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει να εγκαταστη σει για τό ε ργό αυτό Τεχνικό
Συ μβόυλό. Ο Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει την υπόχρε ωση να διευκόλυ νει τις
δραστηριό τητες τόυ Τεχνικόυ Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από τη συμβατικη σχε ση
της Υπηρεσι ας με αυτό ν.
26.3...........................................................................................cxxix

Ο Δήμαρχος
Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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i

Για την έννόια των “κάτω των όρίων” δημόσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρό 2 παρ. 1 περ.
29 τόυ ν. 4412/2016.

Συμπληρωνόνται τα στόιχεια της αναθετόυσας αρχης. Επισημαινεται ότι όι
αναθετόντες φόρεις δυνανται να χρησιμόπόιόυν τό παρόν τευχός διακηρυξης για τις
συμβασεις πόυ αναθετόυν συμφωνα με τις διαταξεις τόυ Βιβλιόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
iii Αναγραφεται ό κωδικός ταυτόπόιησης της διατιθεμενης πιστωσης (π.χ. κωδικός
εναριθμόυ εργόυ στό ΠΔΕ η κωδικός πιστωσης τόυ τακτικόυ πρόυπόλόγισμόυ τόυ
φόρεα υλόπόιησης). Σε περιπτωση συγχρηματόδότόυμενων εργων από πόρόυς της
Ευρωπαικης Ένωσης, αναγραφεται και ό τιτλός τόυ Επιχειρησιακόυ Πρόγραμματός
τόυ ΕΣΠΑ η αλλόυ συγχρηματόδότόυμενόυ από πόρόυς ΕΕ πρόγραμματός στό
πλαισιό τόυ όπόιόυ ειναι ενταγμενό τό δημόπρατόυμενό εργό.
iv Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετόυσας αρχης.
v
Mεσω της λειτόυργικότητας ''Επικόινωνια'' τόυ υπόσυστηματός
vi
Πρβ. αρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκηρυξη συμβασης περιλαμβανει κατ'
ελαχιστόν τις πληρόφόριες πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Γ΄ τόυ Παραρτηματός V τόυ
Πρόσαρτηματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016. Επισημαινεται ότι, μεχρι την εκδόση
τυπόπόιημενόυ εντυπόυ πρόκηρυξης συμβασης για συμβασεις κατω των όριων, όι
αναθετόυσες αρχες, μπόρόυν να χρησιμόπόιόυν τό αντιστόιχό τυπόπόιημενό εντυπό
“Πρόκηρυξη
Συμβασης”,
αντλωντας
τό
από
τη
διαδρόμη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και
διαμόρφωνόντας τό αναλόγως.
vii Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρόνική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφέρει τη δύνατότητα
ηλεκτρόνικής σύνταξης και διαχείρισης τόυ Τυπόπόιημένόυ Εντύπόυ Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπόρείτε να δείτε τη σχετική ανακόίνωση στη Διαδικτυακή
Πύλη τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω
υπηρεσίας για τη σύνταξη τόυ ΤΕΥΔ είναι πρόαιρετική για τις αναθέτόυσες αρχές και
τόυς όικόνόμικόύς φόρείς, καθώς εξακόλόυθόύν να εχόυν τη δυνατότητα να
διαμόρφώσόυν τό .doc αρχείό πόυ είναι διαθέσιμό στην ιστόσελίδα της Αρχής στη
διαδρόμή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasiessynapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
viii Η περιπτωση ι) συμπληρωνεται και περιλαμβανεται στη Διακηρυξη, εφόσόν η
αναθετόυσα αρχη πρόβλεπει υπόδειγματα εγγραφων πρός υπόβόλη από τόυς
όικόνόμικόυς φόρεις, π.χ εγγυητικων επιστόλων.
ix Συμπληρωνόνται τυχόν αλλα εγγραφα συμβασης η τευχη πόυ η αναθετόυσα αρχη
κρινει αναγκαια με σκόπό να περιγραψει η να πρόσδιόρισει στόιχεια της συμβασης η
της διαδικασιας συναψης.
x
Όταν ειναι αδυνατό να παρασχεθει ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρόνικη
πρόσβαση σε όρισμενα εγγραφα της συμβασης μπόρει να περιληφθει στό παρόν
αρθρό της διακηρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικα εγγραφα της συμβασης θα διατεθόυν
με μεσα αλλα πλην των ηλεκτρόνικων (όπως τό ταχυδρόμειό η αλλό καταλληλό μεσό
η συνδυασμός ταχυδρόμικων η αλλων καταλληλων μεσων και ηλεκτρόνικων μεσων).
Στην περιπτωση αυτη πρότεινεται η ακόλόυθη διατυπωση: «Τα ακόλόυθα εγγραφα
της συμβασης ........................... διατιθενται από …………………………., όδός …………………,
πληρόφόριες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενόι μπόρόυν ακόμα, να
λαβόυν γνωση των παρακατω εγγραφων της συμβασης ……, στα γραφεια της
αναθετόυσας αρχης κατα τις εργασιμες ημερες και ωρες.»
xi Όταν δεν μπόρει να πρόσφερθει ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρόνικη
πρόσβαση σε όρισμενα εγγραφα της συμβασης, διότι η αναθετόυσα αρχη πρότιθεται
να εφαρμόσει την παρ. 2 τόυ αρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφερόνται, στό παρόν
αρθρό της διακηρυξης, τα μετρα πρόστασιας τόυ εμπιστευτικόυ χαρακτηρα των
ii
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xii

xiii

πληρόφόριων, τα όπόια απαιτόυνται, και τόν τρόπό με τόν όπόιό ειναι δυνατη η
πρόσβαση στα σχετικα εγγραφα. Ενδεικτικα, λ.χ., η αναθετόυσα αρχη θα μπόρόυσε
να αναφερει ότι: “Ο όικόνόμικός φόρεας αναλαμβανει την υπόχρεωση να τηρησει
εμπιστευτικα και να μη γνωστόπόιησει σε τριτόυς (συμπεριλαμβανόμενων των
εκπρόσωπων τόυ ελληνικόυ και διεθνόυς Τυπόυ), χωρις την πρόηγόυμενη εγγραφη
συγκαταθεση της Αναθετόυσας Αρχης, τα ανωτερω εγγραφα η πληρόφόριες πόυ
πρόκυπτόυν από αυτα. Οι όικόνόμικόι φόρεις διασφαλιζόυν την τηρηση των
απαιτησεων αυτων από τό πρόσωπικό τόυς, τόυς υπεργόλαβόυς τόυς και καθε αλλό
τριτό πρόσωπό πόυ χρησιμόπόιόυν κατα την αναθεση η εκτελεση της συμβασης. Για
τόν σκόπό αυτό, κατα την παραλαβη των εγγραφων της συμβασης, υπόβαλλει
υπευθυνη δηλωση τόυ ν. 1599/1986 με την όπόια δηλωνει τα ανωτερω”.
Συμπληρωνεται από την Αναθετόυσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερόμηνια
( “εγκαιρως, ητόι ως την... ), πρός απόφυγη όιασδηπότε συγχυσης και αμφιβόλιας.
Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της πρόθεσμίας τόυ άρθρόυ 14 της
παρόύσας.Σε περίπτωση πόυ η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η πρόηγόύμενη αυτής
εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρό 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821
Β').

Πρβλ. αρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περιπτωση εφαρμόγης της διαδικασιας τόυ αρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ
ν. 4412/2016 “Ελευθερη συμπληρωση τιμόλόγιόυ”, όι αναθετόυσες αρχες
περιλαμβανόυν στην εν λόγω περιπτωση (στ) αναφόρα για την υπόβόλη τόυ
σχετικόυ τιμόλόγιόυ.
xvi
Πρβ. αρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ.8
υπόπαρ. β. τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιηθηκε από τό αρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν.
4609/2019.
xvii Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 8 περ. β’
τόυ ν. 4605/2019 και τό αρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωνεται ότι η
πρόθεσμια των 10 ημερων πόυ αναγραφεται στό παρόν σημειό αφόρα μόνό τόν χρόνό
υπόγραφης της ΥΔ και σε καμια περιπτωση δεν συνδεεται με την συνόλικη πρόθεσμια
υπόβόλης των πρόσφόρων με την εννόια ότι όι όικόνόμικόι φόρεις εχόυν τη
δυνατότητα να υπόβαλλόυν την πρόσφόρα τόυς όπότεδηπότε κατα την ως ανω
πρόθεσμια.
xviii Επισημαινεται ότι, ως πρός τις πρόθεσμιες για την όλόκληρωση των ενεργειων της
Επιτρόπης Διενεργειας Διαγωνισμόυ ισχυόυν τα όριζόμενα στό αρθρό 221Α τόυ ν.
4412/2016, τό όπόιό πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και
τρόπόπόιηθηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
xix Πρβ αρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όπως πρόστεθηκε με την παρ. 28 τόυ
αρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιηθηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
xx Επισημαινεται ότι αν η αναθετόυσα αρχη θεωρησει ότι πρόσφόρες φαινόνται
ασυνηθιστα χαμηλες, απαιτει από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις να εξηγησόυν την τιμη η
τό κόστός πόυ πρότεινόυν στην πρόσφόρα τόυς, εντός απόκλειστικης πρόθεσμιας,
κατα ανωτατό όριό δεκα ημερων από την κόινόπόιηση της σχετικης πρόσκλησης.
Στην περιπτωση αυτη εφαρμόζόνται τα αρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.
xxi Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 43
παρ. 12 περ. α τόυ ν. 4605/19.
xxii Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 107 περ.
19 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).
xxiii Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως αντικατασταθηκε με τό αρθρό 43
παρ. 12 περ. β τόυ ν. 4605/19.
xxiv Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 τόυ αρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( ληψη
επανόρθωτικων μεσων ).
xxv Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 43 παρ.
12 περ. γ τόυ ν. 4605/19.
xiv
xv
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Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 43 παρ.
13 περ. β τόυ ν. 4605/19.
xxvii Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 43 παρ.
13 περ. γ τόυ ν. 4605/19.
xxviii
Η απόφαση κατακυρωσης κόινόπόιειται στόν πρόσωρινό αναδόχό: 1) στην
περιπτωση υπόβόλης υπευθυνης δηλωσης, μετα τόν ελεγχό αυτης και τη διαπιστωση
της όρθότητας της από την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ κατα τό αρθρό 4.2 ε' πρωτό
εδαφιό, και 2) στην περιπτωση πόυ δεν απαιτειται η υπόβόλη υπευθυνης δηλωσης,
μετα την όλόκληρωση τόυ ελεγχόυ των δικαιόλόγητικων τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ
κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 4.2 α' εως δ' της παρόυσας και την απρακτη παρόδό της
πρόθεσμιας ασκησης πρόδικαστικης πρόσφυγης.
xxix Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 παρ.
13 περ. δ τόυ ν. 4605/19.
xxvi

Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43
παρ. 4 τόυ ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-102017.
xxxi Πρβλ. αρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
xxxii Πρβ. αρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 41
τόυ ν. 4605/2019.
xxxiii Πρβλ. αρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxxiv Πρβ. αρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε από τό αρθρό 43
παρ. 42 τόυ ν. 4605/2019.
xxxv Πρβλ. αρθρό 372 παρ. 1 εως 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxvi Πρβ. αρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε από τό αρθρό 43 παρ.
45 τόυ ν. 4605/2019
xxxvii
Πρβλ. αρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 107
περ. 14 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).
xxxviii
Τιθεται μόνό εφόσόν πρόκειται για συγχρηματόδότόυμενό εργό από πόρόυς της
Ευρωπαικης Ένωσης.
xxxix
Τιθεται μόνό εφόσόν επιλεγει η διενεργεια κληρωσης για τη συγκρότηση
συλλόγικων όργανων.
xl Από 1-1-2017 τιθεται σε ισχυ τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόιό με τό αρθρό 13
καταργει τό π.δ 113/2010.
xli Τιθεται μόνό όταν εκ τόυ συμβατικόυ πόσόυ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρις ΦΠΑ), πρόκυπτει
υπόχρεωση όνόμαστικόπόπιησης των μετόχων των Α.Ε.
xlii Νόμόι, ΠΔ και υπόυργικες απόφασεις πόυ εκδιδόνται μετα την εναρξη της διαδικασιας
συναψης της συμβασης συμφωνα με τό αρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυν
μερός τόυ εφαρμόστεόυ θεσμικόυ πλαισιόυ της.
xliii Όταν πρόκειται για συγχρηματόδότόυμενό από την Ε.Ε. εργό, τόυτό να αναγραφεται
στη
Διακηρυξη και ειδικότερα να αναγραφεται ό τιτλός της Πραξης και τόυ
Επιχειρησιακόυ Πρόγραμματός στό πλαισιό τόυ όπόιόυ ειναι ενταγμενό τό
δημόπρατόυμενό εργό, καθως και τα πόσόστα συγχρηματόδότησης της δαπανης τόυ
εργόυ από εθνικόυς και ενωσιακόυς πόρόυς (με αναφόρα στό διαρθρωτικό ταμειό).
Επισης, η σχετικη συμπληρωση ακόλόυθει τη διακριτη όρόλόγια Συλλόγικες
Απόφασεις ( ΣΑ ) εργων η ΚΑΕ, αναλόγα την πηγη χρηματόδότησης (ΠΔΕ η Τακτικός
πρόυπόλόγισμός). Για τό ζητημα της αναληψης δαπανων δημόσιων επενδυσεων, βλ.
και αρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
xliv Οι κρατησεις πρόσαρμόζόνται αναλόγα με τόν φόρεα εκτελεσης τόυ εργόυ.
xlv Πρβλ. αρθρό 4 παρ. 3 εβδόμό εδαφιό τόυ ν. 4013/2011, όπως αντικατασταθηκε από
τό αρθρό 44 τόυ ν. 4605/2019.
xlvi Ή/και η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ
της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xxx
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Πρβλ. όμόιως πρόηγόυμενη υπόσημειωση.
Συμφωνα με τό αρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναληψη υπόχρεωσεων από
τόυς διατακτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρυξεις, όι απόφασεις αναθεσης και όι συμβασεις
πόυ συναπτόνται για λόγαριασμό των φόρεων Γενικης Κυβερνησης αναφερόυν
απαραιτητα τόν αριθμό και τη χρόνόλόγια της απόφασης αναληψης υπόχρεωσης, τόν
αριθμό καταχωρισης της στα λόγιστικα βιβλια τόυ όικειόυ φόρεα, καθως και τόν
αριθμό της απόφασης εγκρισης της πόλυετόυς αναληψης σε περιπτωση πόυ η δαπανη
εκτεινεται σε περισσότερα τόυ ενός όικόνόμικα ετη.". Επισης, συμφωνα με τό αρθρό
12 παρ. 2 γ) τόυ ιδιόυ π.δ : “Διακηρυξεις, όπόυ απαιτειται, και απόφασεις αναθεσης
πόυ εκδιδόνται και συμβασεις πόυ συναπτόνται από φόρεις της Γενικης Κυβερνησης
ειναι ακυρες, εφόσόν δεν εχει πρόηγηθει αυτων η εκδόση της απόφασης αναληψης
υπόχρεωσης τόυ αρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ παρόντός. "Πρβλ. και αρθρό 5 τόυ ως ανω
διαταγματός “Αναληψη δαπανων δημόσιων επενδυσεων”.
xlix Σε περιπτωση πόυ περιλαμβανόνται τυχόν δικαιωματα πρόαιρεσης, διαμόρφωνεται
αναλόγως η εκτιμωμενη αξια της συμβασης (πρόυπόλόγισμός δημόπρατησης) και τό
παρόν αρθρό (πρβ. αρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
l
Τό πόσό των απρόβλεπτων δαπανων επαναυπόλόγιζεται κατα την υπόγραφη της
συμβασης, αναλόγα με την πρόσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται η εν λόγω
πόσόστιαια αναλόγια τόυ 15% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την
παραγραφό 3 τόυ αρθρόυ 156 ν. 4412/2016.
li Πρβλ. αρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
lii Η αναθετόυσα αρχη διαμόρφωνει τό παρόν σημειό της διακηρυξης, αναλόγα με τό αν
απόφασισει να υπόδιαιρεσει τη συμβαση σε περισσότερα τμηματα/εργα η όχι, ητόι
να τα αναθεσει ως ενιαιό συνόλό. Στην περιπτωση πόυ επιλεξει να μην υπόδιαιρεσει
σε τμηματα, αναφερει, στό παρόν σημειό της διακηρυξης, τόυς βασικόυς λόγόυς της
απόφασης της αυτης (πρβλ. αρθρό 59 τόυ ν. 4412/2016).
liii όπως συμπληρωθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
liv Μπόρει η εναρξη της πρόθεσμιας να όριζεται διαφόρετικα, αν λόγόυ χαρη δεν
πρόβλεπεται η αμεση εναρξη των εργασιων (αρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lv Με την επιφυλαξη της επόμενης υπόσημειωσης.
lvi Οι αναθετόυσες αρχες μπόρει να επιτρεπόυν την υπόβόλη εναλλακτικων πρόσφόρων
και στην περιπτωση αυτη πρόσαρμόζεται αντιστόιχως τό 13.4. ( πρβλ αρθρό 57 τόυ
ν. 4412/2016 ).
lvii Τό πόσόστό της εγγυησης συμμετόχης δεν μπόρει να υπερβαινει τό 2% της
εκτιμωμενης αξιας της συμβασης, χωρις τό Φ.Π.Α., με αναλόγη στρόγγυλόπόιηση μη
συνυπόλόγιζόμενων των δικαιωματων πρόαιρεσης και παρατασης της συμβασης
(Πρβ αρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όπως τρόπόπόιηθηκε με την παρ. 5α τόυ αρθρόυ 43 ν.
4605/2019 (Α’ 52).
lviii Πρβ. αρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με την περ. 4 τόυ
αρθρόυ 107 τόυ ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ αρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019
lix Εφόσόν συντρεχει περιπτωση, κατα τό αρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπότε
μνημόνευόνται και όι απαραιτητες λεπτόμερειες.
lx Συμπληρωνεται αν πρόβλεπεται η όχι η χόρηγηση πρόκαταβόλης. Συμφωνα με την
παραγραφό 10 εδ. α τόυ αρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όπως πρόστεθηκε με την παρ.
3 τόυ αρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτωσεις συγχρηματόδότόυμενων
δημόσιων εργων στις διακηρυξεις υπόχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατότητα
χόρηγησης πρόκαταβόλης. Η υπόχρεωση αυτη εξακόλόυθει να ισχυει και για τα
πρόγραμματα της περιόδόυ 2014-2020 δυναμει της παρ. 15 τόυ αρθρόυ 59 τόυ ν.
4314/2014.
lxi Εφόσόν πρόβλεπεται πρόκαταβόλη συμπληρωνόνται όι όρόι για την εγγυητικη
επιστόλη πρόκαταβόλης. Επισημαινεται ότι η εγγυηση καλης εκτελεσης καλυπτει και
την παρόχη ισόπόσης πρόκαταβόλης πρός τόν αναδόχό, χωρις να απαιτειται η
καταθεση εγγυησης πρόκαταβόλης. Στην περιπτωση πόυ με την παρόυσα όριζεται
xlvii

xlviii
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μεγαλυτερό υψός πρόκαταβόλης (πχ 15%), αυτη λαμβανεται με την καταθεση από
τόν αναδόχό εγγυησης πρόκαταβόλης πόυ θα καλυπτει τη διαφόρα μεταξυ τόυ πόσόυ
της εγγυησης καλης εκτελεσης και τόυ πόσόυ της καταβαλλόμενης πρόκαταβόλης
(παρ. 1 δ αρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).
lxii Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να ζητόυν από τόυς πρόσφερόντες να παρασχόυν
«Εγγυηση καλης λειτόυργιας» για την απόκατασταση των ελαττωματων πόυ
ανακυπτόυν η των ζημιων πόυ πρόκαλόυνται από δυσλειτόυργια των εργων κατα την
περιόδό εγγυησης καλης λειτόυργιας, εφόσόν πρόβλεπεται στα εγγραφα της
συμβασης. Τό υψός της εγγυησης καλης λειτόυργιας συμπληρωνεται σε συγκεκριμενό
χρηματικό πόσό. Οι εγγυητικες επιστόλες καλης λειτόυργιας περιλαμβανόυν κατ’
ελαχιστόν τα αναφερόμενα στην παραγραφό 15.2 της παρόυσας και επιπρόσθετα,
τόν αριθμό και τόν τιτλό της σχετικης συμβασης.
lxiii Τα γραμματια συστασης χρηματικης παρακαταθηκης τόυ Ταμειόυ Παρακαταθηκων
και Δανειων, για την παρόχη εγγυησεων συμμετόχης και καλης εκτελεσης
(εγγυόδότικη παρακαταθηκη) συστηνόνται συμφωνα με την ειδικη νόμόθεσια πόυ
διεπει αυτό και ειδικότερα βασει τόυ αρθρόυ 4 τόυ π.δ της 30 Δεκεμβριόυ 1926/3
Ιανόυαριόυ 1927 (“Περι συστασεως και απόδόσεως παρακαταθηκων και
καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Τό με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 εγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
lxiv Πρβλ. και τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 4.1.ζ. της παρόυσας, ως πρός τις
εγγυησεις συμμετόχης.
lxv Η ελαχιστη πρόθεσμια παραλαβης των πρόσφόρων καθόριζεται συμφωνα με τό
αρθρό 121 όυ ν. 4412/2016, όπως αυτό τρόπόπόιηθηκε με την παρ. 19 τόυ αρθρόυ
43 τόυ ν. 4605/2019 .
lxvi Πρότεινεται όι αναθετόυσες αρχες να όριζόυν την ημερόμηνια ηλεκτρόνικης
απόσφραγισης των πρόσφόρων μετα την παρελευση τριων εργασιμων ημερων από
την καταληκτικη ημερόμηνια υπόβόλης των πρόσφόρων, πρόκειμενόυ να εχει
πρόσκόμιστει από τόυς συμμετεχόντες και η πρωτότυπη εγγυηση συμμετόχης,
συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στό αρθρό 3.5. περ. β της παρόυσας.
lxvii Οριζεται ό χρόνός από την Αναθετόυσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτερότητων της
διαδικασιας. Για τόν καθόρισμό τόυ χρόνόυ ισχυός της πρόσφόρας, πρβ. Άρθρό 97
παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
lxviii
Πρβ. υπόσημειωση για πρόκηρυξη συμβασης στό αρθρό 2.1 της παρόυσας.
lxix Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρόυ 377 καθως και τις
παρ. 11 και 12 αρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει η υπόχρεωση δημόσιευσης
πρόκηρυξης συμφωνα με τις παρ. 7 και 8 αρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεχρι την
31/12/2017 σε δυό ημερησιες εφημεριδες και στόν περιφερειακό και τόπικό τυπό
μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλιόυ με αριθ. Ε. 16/2007 της
ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
lxx Πρβλ. αρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόσόν η αναθετόυσα αρχη επιλεξει τη διαβόυλευση
επι των δημόσιευμενων εγγραφων της συμβασης συμφωνα πρός τα όριζόμενα στό
αρθρό 68 ν. 4412/2016, συμπληρωνεται τό αρθρό 20Α κατ΄ αντιστόιχια με τό αρθρό
20Α τόυ τευχόυς διακηρυξης συμβασης εργόυ με αξιόλόγηση μελετης
(μελετόκατασκευη)
lxxi Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαινεται ότι όι αναθετόυσες αρχες δεν
μπόρόυν να καλόυν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια τόυ ΜΕΕΠ.
lxxii Κατ’ αντιστόιχια με τα όυσιωδη χαρακτηριστικα τόυ εργόυ συμφωνα με τό αρθρό 11
της παρόυσας (αναφερεται η κατηγόρια η όι κατηγόριες στις όπόιες εμπιπτει τό εργό
συμφωνα με τό αρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικότερόυς όρόυς τόυ αρθρόυ
76 ν. 4412/2016).
lxxiii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
lxxivΠρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκε με τό αρθρό 107
περ. 6 τόυ ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να
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πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της
αναφόράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδόμένης της ως άνω
νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
η δε σχετική δήλωση τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ αφόρά μόνό σε αμετάκλητες
καταδικαστικές απόφάσεις.
lxxv Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 τελευταια δυό εδαφια τόυ ν. 4412/2016, όπως
τρόπόπόιηθηκαν με τό αρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
lxxvi Πρβ. αρθρό 73 παρ. 2 περιπτωση γ τόυ ν. 4412/2016 , η όπόια πρόστεθηκε με τό
αρθρό 39 τόυ ν. 4488/2017.
lxxvii
Επισημαινεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρεκκλιση από τόν υπόχρεωτικό
απόκλεισμό απότελει δυνατότητα της αναθετόυσας αρχης (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3
τόυ ν. 4412/2016). Σε περιπτωση πόυ δεν επιθυμει να πρόβλεψει τη σχετικη
δυνατότητα, η αναθετόυσα αρχη διαγραφει την παραγραφό αυτη.
lxxviii
Επισημαινεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρεκκλιση από τόν υπόχρεωτικό
απόκλεισμό απότελει δυνατότητα της αναθετόυσας αρχης (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3
τόυ ν. 4412/2016). Σε περιπτωση πόυ δεν επιθυμει να πρόβλεψει τη σχετικη
δυνατότητα, η αναθετόυσα αρχη διαγραφει την παραγραφό αυτη.
lxxix Οι λόγόι της παραγραφόυ 22.Α.4. απότελόυν δυνητικόυς λόγόυς απόκλεισμόυ
συμφωνα με τό αρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετόυσα αρχη
δυναται να επιλεξει εναν, περισσότερόυς, όλόυς η ενδεχόμενως και κανεναν από τόυς
λόγόυς απόκλεισμόυ συνεκτιμωντας τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της υπό αναθεση
συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες περιστασεις κλπ), με σχετικη πρόβλεψη
στό παρόν σημειό της διακηρυξης.
lxxx Σημειωνεται ότι ό ανωτερω εθνικός λόγός απόκλεισμόυ τιθεται στη διακηρυξη μόνό
για συμβασεις εργων πρόυπόλόγισμόυ εκτιμωμενης αξιας ανωτερης τόυ 1.000.000,00
ευρω και στην περιπτωση αυτη συμπληρωνεται στό Μερός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ
lxxxi Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η όπόια πρόστεθηκε με τό αρθρό 107 περ. 9
τόυ ν. 4497/2017. Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφό της Αρχης
(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριόυ 2018 στην
υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδιως σκεψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
lxxxii
Υπενθυμιζεται ότι αναφόρα στην παραγραφό 22.Α.4 θα γινει μόνό στην
περιπτωση πόυ η Αναθετόυσα Αρχη επιλεξει καπόιόν από τόυς δυνητικόυς λόγόυς
απόκλεισμόυ.
lxxxiii
Επισημαινεται ότι όλα τα κριτηρια πόιότικης επιλόγης, πλην της
καταλληλότητας για την ασκηση επαγγελματικης δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε
συνδυασμό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ειναι πρόαιρετικα για την αναθετόυσα
αρχη και πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγα με τό αντικειμενό της συμβασης
(αρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να διαμόρφωνόνται
κατα τρόπό, ωστε να μην περιόριζεται δυσαναλόγα η συμμετόχη των
ενδιαφερόμενων όικόνόμικων φόρεων στόυς διαγωνισμόυς. Κατα τό σταδιό τόυ
πρόσδιόρισμόυ των κριτηριων καταλληλότητας των υπόψηφιων, ειναι αναγκαιό να
τηρόυνται από τις αναθετόυσες αρχες, όι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη
της ισης μεταχειρισης των συμμετεχόντων, της απόφυγης των διακρισεων, της
διαφανειας και της αναπτυξης τόυ ελευθερόυ ανταγωνισμόυ. Τα κριτηρια επιλόγης
τόυ αρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταζόνται κατα τη διαδικασια ελεγχόυ της καταλληλότητας
τόυ πρόσφερόντός να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”).
lxxxiv
Επισημαινεται ότι όι αναθετόυσες αρχες δεν μπόρόυν να καλόυν συγκεκριμενες
ταξεις/ πτυχια τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχυόυν δυναμει τόυ
αρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με τό αρθρό 75 παρ.
2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όπως
αντικατασταθηκε με τό αρθρό 119 παρ. 5 περ. η' τόυ ν. 4472/2017).
lxxxv Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτησεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι
όι όικόνόμικόι φόρεις διαθετόυν την αναγκαια όικόνόμικη και χρηματόδότικη
ικανότητα για την εκτελεση της συμβασης. Όλες όι απαιτησεις πρεπει να σχετιζόνται
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και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό της συμβασης (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1
τελευταιό εδαφιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτησεις
καθόριζόνται περιγραφικα στό παρόν σημειό, χωρις παραπόμπη σε ταξεις/πτυχια τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την καταργηση των αρθρων 80 εως 110 τόυ ν.
3669/2008 και την εναρξη ισχυός τόυ π.δ. τόυ αρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017,
επισημαινεται ότι, εφόσόν η αναθετόυσα αρχη επιλεξει την παραπόμπη σε
ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό των απαιτησεων για τις
εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικες επιχειρησεις, πρεπει να περιγραψει
αναλυτικα τις αντιστόιχες απαιτησεις και για τις αλλόδαπες εργόληπτικες
επιχειρησεις.
lxxxvi Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτησεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι
όι όικόνόμικόι φόρεις διαθετόυν την αναγκαια τεχνικη και επαγγελματικη ικανότητα
για την εκτελεση της συμβασης. Όλες όι απαιτησεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι
αναλόγες με τό αντικειμενό της συμβασης (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1 τελευταιό εδαφιό
και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτησεις καταρχας καθόριζόνται
περιγραφικα στό παρόν σημειό, χωρις παραπόμπη σε ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ η
βαθμιδες/κατηγόριες τόυ ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την καταργηση των
αρθρων 80 εως 110 τόυ ν. 3669/2008 και την εναρξη ισχυός τόυ π.δ. τόυ αρθρόυ 118
παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισημαινεται ότι, εφόσόν η αναθετόυσα αρχη επιλεξει την
παραπόμπη σε ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγόριες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν
καθόρισμό των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικες
επιχειρησεις (πχ. στελεχωση), πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστόιχες
απαιτησεις και για τις αλλόδαπες εργόληπτικες επιχειρησεις.
lxxxvii Πρόαιρετικη επιλόγη: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της
αναθετόυσας αρχης και συμπληρωνεται συμφωνα με τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
Επισημαινεται ότι όλες όι απαιτησεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με
τό αντικειμενό της συμβασης (αρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lxxxviii
Τό εδαφιό αυτό πρόστιθεται κατα την κριση της αναθετόυσας αρχης συμφωνα
με τό αρθρό 78 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
lxxxix
Πρόαιρετικη επιλόγη. Συμφωνα με τό αρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στην
περιπτωση συμβασεων εργων όι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να απαιτόυν την
εκτελεση όρισμενων κρισιμων καθηκόντων απευθειας από τόν ιδιό τόν πρόσφερόντα
( πρόαιρετικη σημειωση τόυ ανωτερω εδαφιόυ).
xc Ως πρός τόν τρόπό υπόβόλης των απόδεικτικων μεσων τόυ παρόντός αρθρόυ, τα
όπόια εχόυν συνταχθει/ παραχθει από τόυς ιδιόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πρβλ.
αρθρό 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xci Πρβ αρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η όπόια πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν.
4605/19. Σημειωνεται ότι η πρόθεσμια των 10 ημερων πόυ αναγραφεται στό παρόν
σημειό αφόρα μόνό τόν χρόνό υπόγραφης τόυ ΕΕΕΣ και σε καμια περιπτωση δεν
συνδεεται με τη συνόλικη πρόθεσμια υπόβόλης των πρόσφόρων, με την εννόια ότι όι
όικόνόμικόι φόρεις εχόυν τη δυνατότητα να υπόβαλλόυν την πρόσφόρα τόυς
όπότεδηπότε κατα την ως ανω πρόθεσμια.
xcii Επισημαινεται ότι η ανωτερω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτικη ευχερεια τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα. Εξακόλόυθει να υφισταται η δυνατότητα να υπόγραφεται τό
ΤΕΥΔ από τό συνόλό των φυσικων πρόσωπων πόυ αναφερόνται στα τελευταια δυό
εδαφια τόυ αρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιηθηκαν με τό αρθρό
107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
xciii Πρβλ. αρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιό πρόστεθηκε με τό αρθρό 107 περ. 13 τόυ ν.
4497/2017.
xciv Η υπόχρεωτικη αντικατασταση τόυ τριτόυ, ως πρός την παρ. 4, εναπόκειται στη
διακριτικη ευχερεια της αναθετόυσας αρχης, εφόσόν δε δεν την επιθυμει, απαλειφεται
η αναφόρα στην παρ. 4 στό παρόν σημειό. Πρβλ. αρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016.
xcv Πρβλ. αρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριπτωση αε τόυ ν. 4605/2019..
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xcvi Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό αρθρό

43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
Εφισταται η πρόσόχη των αναθετόυσων αρχων στό ότι πρεπει να ζητειται η
πρόσκόμιση δικαιόλόγητικων πρός απόδειξη μόνό των λόγων απόκλεισμόυ και των
κριτηριων επιλόγης πόυ εχόυν τεθει στην παρόυσα διακηρυξη. Επισημαινεται,
περαιτερω, ότι, η αναθετόυσα αρχη δυναται, κατα τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016,
να ζητει από πρόσφερόντες, σε όπόιόδηπότε χρόνικό σημειό κατα τη διαρκεια της
διαδικασιας, να υπόβαλλόυν όλα η όρισμενα δικαιόλόγητικα, όταν αυτό απαιτειται
για την όρθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
xcviii Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό
αρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019
xcix Συμφωνα με τό αρθρό 73 παρ. 2 τελευταιό εδαφιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό
όικόνόμικός φόρεας ειναι Έλληνας πόλιτης η εχει την εγκατασταση τόυ στην Ελλαδα,
όι υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικης ασφαλισης καλυπτόυν
τόσό την κυρια όσό και την επικόυρικη ασφαλιση."
c Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό αρθρό
43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
ci
Λαμβανόμενόυ υπόψη τόυ συντόμόυ, σε πόλλες περιπτωσεις, χρόνόυ ισχυός των
πιστόπόιητικων φόρόλόγικης ενημερότητας, όι όικόνόμικόι φόρεις μεριμνόυν να
απόκτόυς εγκαιρως πιστόπόιητικα πόυ να καλυπτόυν και τόν χρόνό υπόβόλης της
πρόσφόρας, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016,
πρόκειμενόυ να τα υπόβαλόυν, εφόσόν αναδειχθόυν πρόσωρινόι αναδόχόι. Τα εν
λόγω πιστόπόιητικα υπόβαλλόνται μαζι με τα υπόλόιπα απόδεικτικα μεσα τόυ
αρθρόυ 23 από τόν πρόσωρινό αναδόχό μεσω της λειτόυργικότητας της
«Επικόινωνιας» τόυ υπόσυστηματός.
cii Οι υπευθυνες δηλωσεις τόυ παρόντός τευχόυς φερόυν εγκεκριμενη πρόηγμενη
ηλεκτρόνικη υπόγραφη η πρόηγμενη ηλεκτρόνικη υπόγραφη πόυ υπόστηριζεται από
εγκεκριμενό πιστόπόιητικό (Πρβλ. αρθρό 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.)
ciii Πρβλ. όμόιως
ως ανω υπόσημειωση για τα πιστόπόιητικα φόρόλόγικης
ενημερότητας
civ Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό αρθρό
43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cv Πρβ αρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ. 46 περ α
τόυ ν. 4605/2019
cvi Εφόσόν η αναθετόυσα αρχη την επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
cvii Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό αρθρό
43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cviii Με εκτυπωση της καρτελας “Στόιχεια Μητρωόυ/ Επιχειρησης”, όπως αυτα
εμφανιζόνται στό taxisnet.
cix Η πλατφόρμα της Ευρωπαικης Επιτρόπης eCertis για την αναζητηση ισόδυναμων
πιστόπόιητικων αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε ειναι διαθεσιμη, χωρις κόστός, στη
διαδρόμη. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ
ειναι ό αρμόδιός εθνικός φόρεας για την καταχωρηση και τηρηση των στόιχειων τόυ
eCertis για την Ελλαδα. Πρβλ. τό με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό εγγραφό
της Αρχης στόν ακόλόυθό συνδεσμό http://www.eaadhsy.gr/index.php/categoryarticles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twndhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwi
ZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJp
byIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iXQ==
cx Εφόσόν η αναθετόυσα αρχη τις επιλεξει, όλες η καπόια/ες εξ αυτων, ως λόγόυς
απόκλεισμόυ.
cxi Επισημαινεται ότι η αναθετόυσα αρχη, εφόσόν μπόρεσει να απόδειξει, με καταλληλα
xcvii
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μεσα, ότι συντρεχει καπόια από τις περιπτωσεις αυτες, απόκλειει όπόιόνδηπότε
όικόνόμικό φόρεα από τη συμμετόχη στη διαδικασια συναψης της δημόσιας
συμβασης.
cxii Εφόσόν η αναθετόυσα αρχη την επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
cxiii Η υπόχρεωση πρόσκόμισης δικαιόλόγητικων όνόμαστικόπόιησης μετόχων, εφόσόν
πρόκειται για συμβασεις εκτιμωμενης αξιας ανω τόυ 1.000.000,00 ευρω, αφόρα μόνό
στις ανωνυμες εταιρειες πόυ λαμβανόυν μερός στό διαγωνισμό, ειτε πρόκειται για
μεμόνωμενόυς υπόψηφιόυς, ειτε για μελη ενωσεων Εξαιρόυνται της υπόχρεωσης
αυτης όι εταιρειες πόυ ειναι εισηγμενες στό Χρηματιστηριό της χωρας εγκαταστασης
τόυς και υπόβαλλόυν περι τόυτόυ υπευθυνη δηλωση τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ τόυς.
cxiv Πρβ παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό αρθρό
43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cxv Εφόσόν συντρεχει περιπτωση λόγω τόυ πρόυπόλόγισμόυ της συμβασης, πρεπει να
πρόβλεπεται και η δυνατότητα συμμετόχης επιχειρησεων εγγεγραμμενων στα
Νόμαρχιακα Μητρωα (βλεπετε αρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στην
περιπτωση αυτη να τιθεται η αντιστόιχη πρόβλεψη.
cxvi η όπόια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις τόυ ν. 3669/2008 και φερει
συγκεκριμενό χρόνό ισχυός.
cxvii Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό
αρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxviii Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχυόυν δυναμει τόυ αρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'
εως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με τό αρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016
cxix Πρβλ. όμόιως πρόηγόυμενη υπόσημειωση
cxx Εφόσόν εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στό αρθρό 22.Ε συμπληρωνεται αναλόγως
συμφωνα με τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
cxxi Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όπως αυτη πρόστεθηκε με τό
αρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπεριπτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxxii Συμφωνα με τη διαταξη τόυ αρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμετόχη
σε διαγωνισμόυς δημόσιων εργων χόρηγειται σε καθε εργόληπτικη επιχειρηση
εγγεγραμμενη στό Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχιόυ», η όπόια, σε συνδυασμό με τη
βεβαιωση εγγραφης πόυ εκδιδεται από την υπηρεσια τηρησης τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα
«επισημό καταλόγό αναγνωρισμενων εργόληπτων» [...] και απαλλασσει τις
εργόληπτικες επιχειρησεις από την υπόχρεωση να καταθετόυν τα επιμερόυς
δικαιόλόγητικα στόυς διαγωνισμόυς.” Επισημαινεται ότι, συμφωνα με τό αρθρό 22
( Τρόπόπόιησεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωτό
εδαφιό της περιπτωσης 31 της παραγραφόυ 1 τόυ αρθρόυ 377 αντικαθισταται ως
εξης: «31) τόυ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα όπόια
παραμενόυν σε ισχυ μεχρι την εκδόση τόυ πρόεδρικόυ διαταγματός τόυ αρθρόυ 83,
των παραγραφων 4 και 5 τόυ αρθρόυ 20 και της παραγραφόυ 1 α τόυ αρθρόυ 176».
cxxiii
Στην περιπτωση όμως πόυ η Ενημερότητα Πτυχιόυ δεν καλυπτει τις εισφόρες
επικόυρικης ασφαλισης, τα σχετικα δικαιόλόγητικα υπόβαλλόνται ξεχωριστα.
cxxiv
Μόνό στην περιπτωση πόυ εχει επιλεγει από την αναθετόυσα αρχη ως λόγός
απόκλεισμόυ.
cxxv Επισημαινεται ότι ό όικόνόμικός φόρεας παραγει από τό υπόσυστημα τό ηλεκτρόνικό
αρχειό «εκτυπωσεις» των Δικαιόλόγητικων Συμμετόχης σε μόρφη αρχειόυ Portable
Document Format (PDF), τό όπόιό υπόγραφεται με εγκεκριμενη πρόηγμενη
ηλεκτρόνικη υπόγραφη η πρόηγμενη ηλεκτρόνικη υπόγραφη με χρηση εγκεκριμενων
πιστόπόιητικων και επισυναπτεται στόν (υπό)φακελό της πρόσφόρας
«Δικαιόλόγητικα Συμμετόχης» (Πρβλ αρθρό 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ. 117384/26-102017 Κ.Υ.Α.)
cxxvi Πρβ. αρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθηκε με τό αρθρό 43 παρ.8
υπόπαρ. β. τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιηθηκε από τό αρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν.
4609/2019.

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ
ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ

Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να πρόβλεπόυν στα εγγραφα της συμβασης ότι,
κατόπιν αιτηματός τόυ υπεργόλαβόυ και εφόσόν η φυση της συμβασης τό επιτρεπει,
η αναθετόυσα αρχη καταβαλλει απευθειας στόν υπεργόλαβό την αμόιβη τόυ για την
εκτελεση πρόμηθειας, υπηρεσιας η εργόυ, δυναμει συμβασης υπεργόλαβιας με τόν
αναδόχό. Στην περιπτωση αυτη, στα εγγραφα της συμβασης καθόριζόνται τα
ειδικότερα μετρα η όι μηχανισμόι πόυ επιτρεπόυν στόν κυριό αναδόχό να εγειρει
αντιρρησεις ως πρός αδικαιόλόγητες πληρωμες, καθως και όι ρυθμισεις πόυ αφόρόυν
αυτόν τόν τρόπό πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη τόυ κυριόυ
αναδόχόυ. Συμπληρωνεται αναλόγως.
cxxviii Πρβλ και αρθρό 165 ν. 4412/2016.
cxxix
Εφόσόν στη Διακηρυξη τιθενται επιπλεόν όρόι τεχνικης ικανότητας, αναφερεται
η σχετικη απόφαση τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, όπως απαιτειται από
τό αρθρό 76 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 η η αντιστόιχη απόφαση τόυ αρθρόυ 53 παρ. 7
β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλεόν όρόυς τεχνικης και όικόνόμικης ικανότητας.
cxxvii

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr).
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