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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 09 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:57573/352
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 259/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:53132/1261/03-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 259/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «A) Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του
ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ»,
προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€ με ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100008. Β)
Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 08θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58833/374/04-03-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 259/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «A) Ζγκριςθ
του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή
ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€ με ΦΠΑ,
χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100008. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν
διενζργεια διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 53132/1261/03-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία υμπλθρϊνεται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016). Β) τθν υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β'/30-12-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν παρ. 2 του άρκρου 40, του Κεφαλαίου Σ’, του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020) με τθν
οποία αντικακίςταται το άρκρο 176 του Ν.38521/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν».
υγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 1.ι.iv“Αποφαςίηει για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων,
τθν διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν
που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν
διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ”.
4. Σθν 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023.
5. Σθν υπ. αρικμ. 143/01-09-2019 απόφαςθ Περιφερειακοφ ςυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01-09-2019 ζωσ 07-11-2021 (άρκρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Σθν υπ αρικμ. πρωτ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ Περί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
7. Σθν 274705/3714/19-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και
μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
8. Σθν απόφαςθ με αρικμό ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με κζμα
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ».
9. Σισ ςχετ. διατάξεισ του Ν.4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν"
10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), κακϊσ και τθν υπ’ αρικ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΣ)
Εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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11. Σθν υπϋαρικμ. πρωτ. 53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΣΛΡ-ΗΕΡ) Απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων που αφορά ςτθν ζγκριςθ και ζνταξθ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ Π.Δ.Ε.» προχπολογιςμοφ 13.000.000,00 €, ςτο Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕΠ 501με κωδικό 2020ΕΠ50100008,υποζργo του οποίου αποτελεί το
ζργοτου κζματοσ,.
12. Σθν υπϋαρικμ. πρωτ. 16988/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΣΛΡ-12Γ) Απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων που αφορά ςτθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ Π.Δ.Ε.»από 13.000.000,00 € ςε 16.000.000, ςτο
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτθ ΑΕΠ 501με κωδικό2020ΕΠ50100008, λόγω τθσ προςκικθσ
ωσ υποζργου του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ»,
προχπολογιςμοφ 3.000.000€.
13. Σθν με τθν αρικ. πρωτ. 55308/1322/01.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΨ07Λ6-7ΣΗ) απόφαςθ ζγκριςθσ μελζτθσ του
ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», ςτθν οποία περιλαμβάνεται και ςχζδιο
διακιρυξθσ.
Παρακαλοφμε για :
1) Σθν ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν δθμοπράτθςθ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή
ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ» ΑΕΠ501/2020ΕΠ50100008), προχπολογιςμοφ 3.000.000€
με ΦΠΑ, με ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν.4412/16 και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
2) Σθν ζγκριςθτων όρων δθμοπράτθςθσ τθσ διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ και τθ διεξαγωγι Δθμοπραςίασ
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ.
3) Να ορίςετε το Δ/ντι τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ Π.Δ.Ε. όπωσ με πράξθ του που κα επζχει κζςθ
απόφαςθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ κακορίηει τισ θμερομθνίεσ του άρκρου 18 τθσ Διακιρυξθσ.
4) Να εξουςιοδοτιςετε τον κ. Περιφερειάρχθ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ λόγω φψουσ
Προχπολογιςμοφ.
Η Διακιρυξθ ζχει ωσ εξισ:
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ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ
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Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΕΠ501
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙ ΚΟΥ ΣΥ ΣΤ ΗΜΑΤΟΣ
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

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχόυ κατασκευής τόυ εργόυ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ,
Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,84 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

πόυ θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όρόυς τής 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 αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οδό ς
: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254 ΚΤΗΡΙΟ Β
Ταχ.Κωδ.
: 26443
Τήλ.
: 2613 613380
Telefax
: 2613 613373
E-mail
: a.dimitropoulos@achaia.pde.gov.gr
Πλήρόφόρι ες:
: Αντώνης Δημητρόπουλος
Εργόδότής ή Κυριός τόυ Έργόυ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φόρεας κατασκευής τόυ εργόυ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ
Πρόισταμενή Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΔΕ & Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ κατά περίπτωση
Διευθυνόυσα ή Επιβλεπόυσα Υπήρεσια : ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ
Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόυλιό : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

Εφόσόν όι ανωτερω υπήρεσιες μεταστεγασθόυν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δήλωσόυν αμεσα τα νεα τόυς στόιχεια στόυς πρόσφερόντες ή
στόν αναδόχό.
Εφόσόν όι ανωτερω υπήρεσιες ή/και τα απόφαινόμενα όργανα τόυ Φόρεα Κατασκευής καταργήθόυν,
συγχωνευτόυν ή με όπόιόνδήπότε τρόπό μεταβλήθόυν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας συναψής ή
εκτελεσής τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δήλωσόυν αμεσα, στόυς πρόσφερόντες1 ή στόν αναδόχό τα
στόιχεια των υπήρεσιων ή 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 τής συμβασής κατα τήν εννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόντα ήλεκτρόνικό διαγωνισμό, ειναι τα ακόλόυθα :
α) ή πρόκήρυξή συμβασής όπως δήμόσιευθήκε στό ΚΗΜΔΗΣ 2,
β) ή παρόυσα διακήρυξή,
γ) τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής Δήλωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) τό εντυπό όικόνόμικής πρόσφόρας, όπως παραγεται από τήν ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ
υπόσυστήματός,
ε) ό πρόυπόλόγισμός δήμόπρατήσής,
στ) τό τιμόλόγιό δήμόπρατήσής,
ζ) ή ειδική συγγραφή υπόχρεωσεων,
ή) τό τευχός συμπλήρωματικων τεχνικων πρόδιαγραφων,
θ) τό τευχός τεχνικής περιγραφής,
ι) ή τεχνική μελετή,
ια) τυχόν συμπλήρωματικες πλήρόφόριες και διευκρινισεις πόυ θα παρασχεθόυν από τήν αναθετόυσα
αρχή επι όλων των ανωτερω
2.2 Πρόσφερεται ελευθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρόνική πρόσβασή στα εγγραφα τής
συμβασής στόν ειδικό, δήμόσια πρόσβασιμό, χωρό “ήλεκτρόνικόι διαγωνισμόι” τής πυλής
www.promitheus.gov.gr, καθως και στήν ιστόσελιδα τής αναθετόυσας αρχής (εφόσόν διαθετει).
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2.3 Εφόσόν εχόυν ζήτήθει εγκαιρως, ήτόι εως τήν ....../20213 ή αναθετόυσα αρχή παρεχει σε όλόυς
τόυς πρόσφερόντες πόυ συμμετεχόυν στή διαδικασια συναψής συμβασής συμπλήρωματικες
πλήρόφόριες σχετικα με τα εγγραφα τής συμβασής, τό αργότερό στις …/…/20214

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι πρόσφόρε ς
υπόβα λλόνται από τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική ήμερόμήνι α και
ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό φα κελό τόυ
υπόσυστή ματός.
Για τή συμμετόχή στήν παρόυσα διαδικασια όι ενδιαφερόμενόι όικόνόμικόι φόρεις απαιτειται να
διαθετόυν ψήφιακή υπόγραφή, χόρήγόυμενή από πιστόπόιήμενή αρχή παρόχής ψήφιακής υπόγραφής
και να εγγραφόυν στό ήλεκτρόνικό συστήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πυλή www.promitheus.gov.gr)
ακόλόυθωντας τή διαδικασια εγγραφής τόυ αρθρόυ 5 παρ. 1.2 εως 1.4 τής Κόινής Υπόυργικής
Απόφασής 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 νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα υπόγρα φεται
ψήφιακα , ει τε από ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, ει τε από
εκπρό σωπό τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , επι πόινή από ρριψής τής
πρόσφόρα ς, πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής,
συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς αμόιβή ς μεταξυ
τόυς,
καθω ς και ό
εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς.
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται:
(α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής».
(β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρά».
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει
ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρόνικό
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

5

ΑΔΑ: 9Υ207Λ6-ΕΣ5

α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας και υπόβάλλόνται από
τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και εφόσόν
έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3
τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντός τριων (3) εργασιμων ήμερων από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή των ως ανω στόιχειων και
δικαιόλόγήτικων πρόσκόμιζεται υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα στήν αναθετόυσα αρχή, σε
εντυπή μόρφή και σε σφραγισμενό φακελό, ή πρωτότυπή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής 5.
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υπόχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ.
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό
«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία τής
πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF).
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής ανά όμάδα εργασιών, στήν
περίπτωσή εφαρμόγής τής παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από τόυς πρόσφέρόντες με
εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή
εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. Κατά τή συστήμική
υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς επιβεβαίωσής
τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία (Δικαιόλόγήτικά
Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί απόβόύν επιτυχείς ή πρόσφόρά
υπόβάλλεται στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και τό υπόσύστήμα
ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ χρήστή των
πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής.
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό
τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψήφιακά
υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφωνα με τόυς όρόυς τής παρόύσας διακήρυξής. 6
ζ) Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ.
Στις ως άνω περιπτώσεις πόυ με τήν 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 υπεύθυνή δήλωσή, στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς και
ή όπόία φέρει υπόγραφή μετά τήν έναρξή ισχύός τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτόι μετά
τήν ήμερόμήνία δήμόσίευσής τής πρόκήρυξής τής σύμβασής στό ΚΗΜΔΗΣ) 7.
3.6 Απόσυρσή πρόσφόράς
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή
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πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένων
πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτήμα τόυ
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστήμα πριν
τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται να
υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής
των πρόσφόρών.
3.7 Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς δεν ε χόυν τήν υπόχρε ωσή να υπόγρα φόυν τα δικαιόλόγήτικα
τής πρόσφόρα ς με χρή σή πρόήγμε νής ήλεκτρόνική ς υπόγραφή ς, αλλα μπόρει να τα
αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδή πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, εφό σόν στή χω ρα πρόε λευσή ς τόυς
δεν ει ναι υπόχρεωτική ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς σε διαδικασι ες συ ναψής
δήμόσι ων συμβα σεων. Στις περιπτω σεις αυτε ς ή πρόσφόρα συνόδευ εται με υπευ θυνή δή λωσή,
στήν όπόι α δήλω νεται ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν πρόβλε πεται ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς
υπόγραφή ς ή ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν ει ναι υπόχρεωτική ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς
υπόγραφή ς για τή συμμετόχή σε διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνή δή λωσή
τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ φε ρει υπόγραφή ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλή κτική
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν 8.
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 τήν καταλήκτική ήμερόμήνια υπόβόλής πρόσφόρων, όπως όριζεται στό αρθρό 18 τής
παρόυσας, και πριν τήν ήλεκτρόνική απόσφραγισή, ή αναθετόυσα αρχή κόινόπόιει στόυς
πρόσφερόντες τόν σχετικό καταλόγό συμμετεχόντων, όπως αυτός παραγεται από τό υπόσυστήμα.
β) Στή συνεχεια, τα μελή τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ 9, κατα τήν ήμερόμήνια και ωρα πόυ όριζεται στό
αρθρό 18 τής παρόυσας, πρόβαινόυν σε ήλεκτρόνική απόσφραγισή τόυ υπόφακελόυ «Δικαιόλόγήτικα
Συμμετόχής» και τόυ υπόφακελόυ “Οικόνόμική Πρόσφόρα”.
γ) Στόν ήλεκτρόνικό χωρό «Συνήμμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ», αναρταται από τήν Επιτρόπή
Διαγωνισμόυ ό σχετικός καταλόγός μειόδόσιας, πρόκειμενόυ να λαβόυν γνωσή όι πρόσφερόντες.
δ) Ακόλόυθως, ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ πρόβαινει, κατα σειρα μειόδόσιας,σε ελεγχό τής όλόγραφής
και αριθμήτικής αναγραφής των επιμερόυς πόσόστων εκπτωσής και τής όμαλής μεταξυ τόυς σχεσής,
βασει τής παραγωγής σχετικόυ ψήφιακόυ αρχειόυ, μεσα από τό υπόσυστήμα.
Για τήν εφαρμόγή τόυ ελεγχόυ όμαλότήτας, χρήσιμόπόιειται από τήν Επιτρόπή Διαγωνισμόυ ή μεσή
εκπτωσή 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 τή
σειρα μειόδόσιας, στό πρακτικό τής επιτρόπής, τό όπόιό και υπόγραφεται από τα μελή τής.
στ) Στή συνεχεια, ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, τήν ιδια ήμερα, ελεγχει τα δικαιόλόγήτικα συμμετόχής τόυ
αρθρόυ 24.2 τής παρόυσας κατα τή σειρα τής μειόδόσιας, αρχιζόντας από τόν πρωτό μειόδότή Αν ή
όλόκλήρωσή τόυ ελεγχόυ αυτόυ δεν ειναι δυνατή τήν ιδια μερα, λό γω τόυ μεγαλόυ αριθμόυ των
πρόσφόρων ελεγχόνται τόυλαχιστόν όι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειόδόσιας. Στήν περιπτωσή
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αυτή ή διαδικασια συνεχιζεται τις επόμενες εργασιμες ήμερες10.
ζ) Η Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, πριν τήν όλόκλήρωσή τής συνταξής τόυ πρακτικόυ τής, επικόινωνει με
τόυς εκδότες πόυ αναγραφόνται στις υπόβλήθεισες εγγυήτικες επιστόλες, πρόκειμενόυ να
διαπιστωσει τήν εγκυρότήτα τόυς. Αν διαπιστωθει πλαστότήτα εγγυήτικής επιστόλής, ό υπόψήφιός
απόκλειεται από τόν διαγωνισμό, υπόβαλλεται μήνυτήρια αναφόρα στόν αρμόδιό εισαγγελεα και
κινειται διαδικασια πειθαρχικής διωξής, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επόμενα τόυ ν.
3669/2008.
ή) Η περιγραφόμενή διαδικασια καταχωρειται στό πρακτικό τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ ή σε
παραρτήμα τόυ, πόυ υπόγραφεται από τόν Πρόεδρό και τα μελή τής.
Η Επιτρόπή Διαγωνισμόυ όλόκλήρωνει τή συνταξή τόυ σχετικόυ πρακτικόυ με τό απότελεσμα τής
διαδικασιας, με τό όπόιό εισήγειται τήν αναθεσή τής συμβασής στόν μειόδότή (ή τή ματαιωσή τής
διαδικασιας), και υπόβαλλει στήν αναθετόυσα αρχή τό σχετικό ήλεκτρόνικό αρχειό, ως “εσωτερικό”,
μεσω τής λειτόυργιας “επικόινωνια” τόυ υπόσυστήματός, πρός εγκρισή . 11
θ) Στή συνεχεια, ή αναθετόυσα αρχή κόινόπόιει τήν απόφασή εγκρισής τόυ πρακτικόυ σε όλόυς τόυς
πρόσφερόντες και παρεχει πρόσβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχεια των λόιπων συμμετεχόντων. Κατα
τής απόφασής αυτής χωρει ενστασή, κατα τα όριζόμενα στήν παραγραφό 4.3 τής παρόυσής.
ι) Επισήμαινεται ότι, σε περιπτωσή πόυ όι πρόσφόρες εχόυν τήν ιδια ακριβως τιμή (ισότιμες), ή
αναθετόυσα αρχή επιλεγει τόν (πρόσωρινό) αναδόχό με κλήρωσή μεταξυ των όικόνόμικων φόρεων
πόυ υπεβαλαν ισότιμες πρόσφόρες. Η κλήρωσή γινεται ενωπιόν τής Επιτρόπής Διαγωνισμόυ και
παρόυσια των όικόνόμικων φόρεων πόυ υπεβαλαν τις ισότιμες πρόσφόρες, σε ήμερα και ωρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθει μεσω τής λειτόυργικότήτας “επικόινωνια” τόυ υπόσυστήματός.

4.2

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

α) Μετα τήν αξιόλόγήσή των πρόσφόρων, ή αναθετόυσα αρχή πρόσκαλει, στό πλαισιό τής σχετικής
ήλεκτρόνικής διαδικασιας συναψής συμβασής και μεσω τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας», τόν
πρόσωρινό αναδόχό να υπόβαλει εντός πρόθεσμιας 10 ήμερων 12 από τήν κόινόπόιήσή τής σχετικής
εγγραφής κόινόπόιήσής σε αυτόν τα πρόβλεπόμενα στις κειμενες διαταξεις δικαιόλόγήτικα
πρόσωρινόυ αναδόχόυ και τα απόδεικτικα εγγραφα νόμιμόπόιήσής13.
β) Τα δικαιόλόγήτικα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ υπόβαλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρεα
ήλεκτρόνικα, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας» στήν αναθετόυσα αρχή.
γ) Αν δεν υπόβλήθόυν τα παραπανω δικαιόλόγήτικα ή υπαρχόυν ελλειψεις σε αυτα πόυ υπόβλήθήκαν
και ό πρόσωρινός αναδόχός υπόβαλλει εντός τής πρόθεσμιας τής παραγραφόυ (α) αιτήμα πρός τήν
Επιτρόπή Διαγωνισμόυ για τήν παρατασή τής πρόθεσμιας υπόβόλής, τό όπόιό συνόδευεται με
απόδεικτικα εγγραφα από τα όπόια να απόδεικνυεται ότι εχει αιτήθει τή χόρήγήσή των
δικαιόλόγήτικων, ή αναθετόυσα αρχή παρατεινει τήν πρόθεσμια υπόβόλής των δικαιόλόγήτικων για
όσό χρόνό απαιτήθει για τή χόρήγήσή των δικαιόλόγήτικων από τις αρμόδιες αρχες.
Τό παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτωσεις πόυ ή αναθετόυσα αρχή τυχόν ζήτήσει τήν πρόσκόμισή
δικαιόλόγήτικων κατα τή διαδικασια αξιόλόγήσής των πρόσφόρων και πριν από τό σταδιό
κατακυρωσής, κατ’ εφαρμόγή τής διαταξής τόυ αρθρόυ 79 παραγραφός 5 εδαφιό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμενων των αρχων τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας 14.
Εντός τριων (3) εργασιμων ήμερων από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή των ως ανω στόιχειων και
δικαιόλόγήτικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπό β) και γ) αναφερόμενα, πρόσκόμιζόνται υπόχρεωτικα
από τόν όικόνόμικό φόρεα στήν αναθετόυσα αρχή, σε εντυπή μόρφή και σε σφραγισμενό φακελό, τα
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εγγραφα πόυ απαιτειται να πρόσκόμισθόυν σε πρωτότυπή μόρφή, συμφωνα με τις διαταξεις τόυ
αρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διόικήτικής Διαδικασιας'', όπως τρόπόπόιήθήκε με τις
διαταξεις τόυ αρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τόν ελεγχό των παραπανω δικαιόλόγήτικων διαπιστωθει ότι:
I) τα στόιχεια πόυ δήλωθήκαν με τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδή ή
ανακριβή ή
ii) αν δεν υπόβλήθόυν στό πρόκαθόρισμενό χρόνικό διαστήμα τα απαιτόυμενα πρωτότυπα ή
αντιγραφα, των παραπανω δικαιόλόγήτικων, ή
ii) αν από τα δικαιόλόγήτικα πόυ πρόσκόμισθήκαν νόμιμως και εμπρόθεσμως, δεν απόδεικνυόνται όι
όρόι και όι πρόυπόθεσεις συμμετόχής συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυσας, 15
απόρριπτεται ή πρόσφόρα τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ, καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή
εγγυήσή συμμετόχής τόυ και ή κατακυρωσή γινεται στόν πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε τήν αμεσως
επόμενή πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμική απόψή πρόσφόρα βασει τής τιμής τήρόυμενής τής
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωσή εγκαιρής και πρόσήκόυσας ενήμερωσής τής αναθετόυσας αρχής για μεταβόλες στις
πρόυπόθεσεις τις όπόιες ό πρόσωρινός αναδόχός ειχε δήλωσει με τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής
Δήλωσής (ΤΕΥΔ) ότι πλήρόι και όι όπόιες επήλθαν ή για τις όπόιες ελαβε γνωσή ό πρόσωρινός αναδόχός
μετα τήν δήλωσή και μεχρι τήν ήμερα τής ειδόπόιήσής/πρόσκλήσής για τήν πρόσκόμισή των
δικαιόλόγήτικων κατακυρωσής (όψιγενεις μεταβόλες), δεν καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή
εγγυήσή συμμετόχής τόυ, πόυ ειχε πρόσκόμισθει , συμφωνα με τό αρθρό 15 τής παρόυσας.
Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν υπεβαλε αλήθή ή ακριβή δήλωσή, ή αν κανενας από τόυς
πρόσφερόντες δεν πρόσκόμιζει ενα ή περισσότερα από τα απαιτόυμενα δικαιόλόγήτικα, ή αν κανενας
από τόυς πρόσφερόντες δεν απόδειξει ότι πλήρόι τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής τόυ αρθρόυ 22, ή
διαδικασια συναψής τής συμβασής ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχόυ των ως ανω δικαιόλόγήτικων όλόκλήρωνεται με τή συνταξή πρακτικόυ από τήν
Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, στό όπόιό αναγραφεται ή τυχόν συμπλήρωσή δικαιόλόγήτικων κατα τα
όριζόμενα στήν παραγραφό (γ) τόυ παρόντός αρθρόυ 16. Η Επιτρόπή, στή συνεχεια, τό κόινόπόιει,
μεσω τής «λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας», στήν αναθετόυσα αρχή για τή λήψή απόφασής.
Η αναθετόυσα αρχή πρόβαινει, μετα τήν εγκρισή τόυ ανωτερω πρακτικόυ, στήν κόινόπόιήσή τής
απόφασής κατακυρωσής, μαζι με αντιγραφό όλων των πρακτικων, σε καθε πρόσφερόντα πόυ δεν εχει
απόκλεισθει όριστικα,17 εκτός από τόν πρόσωρινό αναδόχό, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, μεσω
τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας», και επιπλεόν αναρτα τα Δικαιόλόγήτικα τόυ πρόσωρινόυ
αναδόχόυ στόν χωρό «Συνήμμενα Ηλεκτρόνικόυ Διαγωνισμόυ».
ε) Η συναψή τής συμβασής επερχεται με τήν κόινόπόιήσή τής απόφασής κατακυρωσής στόν
πρόσωρινό αναδόχό συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 105 ως ακόλόυθως :
Μετα τήν απρακτή παρόδό τής πρόθεσμιας ασκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή, σε περιπτωσή
ασκήσή τής, όταν παρελθει απρακτή ή πρόθεσμια ασκήσής αιτήσής αναστόλής κατα τής απόφασής
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωσή ασκήσής αιτήσής αναστόλής κατα τής απόφασής τής Α.Ε.Π.Π., όταν
εκδόθει απόφασή επι τής αιτήσής, με τήν επιφυλαξή τής χόρήγήσής πρόσωρινής διαταγής, συμφωνα
με τα όριζόμενα στό τελευταιό εδαφιό τής παραγραφόυ 4 τόυ αρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα
τήν όλόκλήρωσή 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, υπευθυνή δήλωσή, μετα από σχετική πρόσκλήσή τής αναθετόυσας αρχής, μεσω τής
λειτόυργικότήτας τής “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός. Στήν υπευθυνή δήλωσή, ή όπόια
υπόγραφεται κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 23 τής παρόυσας, δήλωνεται ότι, δεν εχόυν επελθει στό
πρόσωπό τόυ όψιγενεις μεταβόλες, κατα τήν εννόια τόυ αρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμενόυ
να διαπιστωθει ότι δεν εχόυν εκλειψει όι πρόυπόθεσεις συμμετόχής τόυ αρθρόυ 21, ότι εξακόλόυθόυν
9
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να πλήρόυνται τα κριτήρια επιλόγής τόυ αρθρόυ 22 και ότι δεν συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ
ιδιόυ αρθρόυ,. Η υπευθυνή δήλωσή ελεγχεται από τήν Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, ή όπόια συντασσει
πρακτικό πόυ συνόδευει τή συμβασή18.
Μεσω τής λειτόυργικότήτας τής “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός κόινόπόιειται ή απόφασή
κατακυρωσής στόν πρόσωρινό αναδόχό19. Με τήν ιδια απόφασή καλειται ό αναδόχός όπως πρόσελθει
σε όρισμενό τόπό και χρόνό για τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ, θετόντας τόυ ή αναθετόυσα αρχή
πρόθεσμια πόυ δεν μπόρει να υπερβαινει τις εικόσι (20) ήμερες από τήν κόινόπόιήσή ειδικής
ήλεκτρόνικής πρόσκλήσής, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής “Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός,
πρόσκόμιζόντας, και τήν απαιτόυμενή εγγυήτική επιστόλή καλής εκτελεσής. Η εν λόγω κόινόπόιήσή
επιφερει τα εννόμα απότελεσματα τής απόφασής κατακυρωσής, συμφωνα με όριζόμενα στήν παρ. 3
τόυ αρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.
Εαν ό αναδόχός δεν πρόσελθει να υπόγραψει τό συμφωνήτικό, μεσα στήν πρόθεσμια πόυ όριζεται στήν
ειδική πρόκλήσή, κήρυσσεται εκπτωτός, καταπιπτει υπερ τής αναθετόυσας αρχής ή εγγυήσή
συμμετόχής τόυ και ακόλόυθειται ή διαδικασια τόυ αρθρόυ 4.2.γ τής παρόυσας για τόν πρόσφερόντα
πόυ υπεβαλε τήν αμεσως επόμενή πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμική απόψή πρόσφόρα βασει τιμής 20.
Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσελθει για τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόυ, ή διαδικασια
συναψής τής συμβασής ματαιωνεται, συμφωνα με τήν περιπτωσή β τής 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 ή συγκεκριμένή σύμβασή και έχει
ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής αναθέτόυσας αρχής
κατά παράβασή τής νόμόθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τής εσωτερικής νόμόθεσίας, δικαιόύται να
ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή ενώπιόν τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή παράλειψής τής
αναθέτόυσας αρχής, πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις πόυ δικαιόλόγόύν
τό αίτήμά τόυ21.
Σε περίπτωσή πρόσφυγής κατά πράξής τής αναθέτόυσας αρχής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής
πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής στόν ενδιαφερόμενό
όικόνόμικό φόρέα αν ή πράξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικά μέσα ή τήλεόμόιότυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν
χρήσιμόπόιήθήκαν άλλα μέσα επικόινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής πόυ βλάπτει τα
συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.
Σε περίπτωσή παράλειψής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επόμένή τής συντέλεσής τής πρόσβαλλόμενής παράλειψής22.
Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάσή και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/ 2017, κατατίθεται
ήλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ και μέσω τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία»
τόυ υπόσυστήματός πρός τήν Αναθέτόυσα Αρχή, επιλέγόντας κατά περίπτωσή τήν ένδειξή
«Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφω να με τήν παρ. 3 τόυ
άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δήμόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
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όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτωσή όλικής ή μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής τόυ
ή σε περίπτωσή πόυ πριν τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής πρόσφυγής, ή αναθέτόυσα αρχή
ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια.
Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή άσκήσή τής κωλύόυν τή σύναψή
τής σύμβασής επί πόινή ακυρότήτας, ή όπόία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά από
άσκήσή πρόσφυγής, σύμφωνα με τό άρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής
τής παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά 23.
Κατά τα λόιπά, ή άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθόύν πρόσωρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθέτόυσα αρχή, μέσω τής λειτόυργίας τής «Επικόινωνίας»:
α. Κόινόπόιεί τήν πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφωνα με τα
πρόβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1
τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβασή στό σύνόλό των στόιχείων τόυ διαγωνισμόύ και διαβιβάζει στήν
Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 τόυ
άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγήμένα επί τής βασιμότήτας των πρόβαλλόμενων πραγματικών και
νόμικών ισχυρισμών τής πρόσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτωσή
παρέμβασής, των ισχυρισμών τόυ παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απόρρίπτει τήν
πρόσφυγή με απόφασή τής, ή όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ήμερών
από τήν ήμέρα εξέτασής τής πρόσφυγής 24.
Σε περίπτωσή συμπλήρωματικής αιτιόλόγίας επί τής πρόσβαλλόμενής πράξής, αυτή υπόβάλλεται έως
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής πρόσφυγής και κόινόπόιείται αυθήμερόν στόν
πρόσφεύγόντα μέσω τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε
πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί των απόψεων και τής συμπλήρωματικής αιτιόλόγίας τής
Αναθέτόυσας Αρχής κατατίθενται μέσω τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ήμέρες πριν από
τή συζήτήσή τής πρόσφυγής25.
Η άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεσή για τήν άσκήσή των ένδικων
βόήθήμάτων τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρωσής τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων τής αναθέτόυσας αρχής.
Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει τήν αναστόλή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ 26. Δικαίωμα άσκήσής των ίδιων
ενδίκων βόήθήμάτων έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν πρόδικαστική
πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόήθήματα τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρωσής λόγίζόνται
ως συμπρόσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός τή ν ανωτέρω
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί
αντιστόίχως έως τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστόλής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αίτήσής
ακύρωσής.
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστόλής δεν εξαρτάται από τήν πρόήγόύμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρωσής.
Η αίτήσή αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από
τήν κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή27 τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζήτείται
τό αργότερό εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως
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αναστόλής κατατίθεται τό πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η άσκήσή αίτήσής αναστόλής κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν πρόσωρινή διαταγή
ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με τήν υπόγραφή τής συ μβασής, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 5 α ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα τής συ μβασής με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα ό ρων, ή σειρα ισχυ ός
καθόρι ζεται ως κατωτε ρω.
Τό συμφωνήτικό .
Η παρόυ σα Διακή ρυξή.
Η Οικόνόμική Πρόσφόρα .
Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής
Η Ειδική Συγγραφή Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα
Παραρτή ματα τόυς,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής.
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.
10. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα τής συμβασής συντασσόνται υπόχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα και πρόαιρετικα
και σε αλλες γλωσσες, συνόλικα ή μερικα. Σε περιπτωσή ασυμφωνιας μεταξυ των τμήματων
των εγγραφων τής συμβασής πόυ εχόυν συνταχθει σε περισσσότερες γλωσσες, επικρατει ή
ελλήνική εκδόσή. Τυχόν ενστασεις υπόβαλλόνται στήν ελλήνική γλωσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτες στόιχεια, καθως και τα απόδεικτικα εγγραφα
συντασσόνται στήν ελλήνική γλωσσα ή συνόδευόνται από επισήμή μεταφρασή τόυς στήν
ελλήνική γλωσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπα δήμόσια εγγραφα και δικαιόλόγήτικα εφαρμόζεται ή Συνθήκή τής Χαγής τής
5.10.1961, πόυ κυρωθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλόδαπα ιδιωτικα εγγραφα
συνόδευόνται από μεταφρασή τόυς στήν ελλήνική γλωσσα επικυρωμενή ειτε από πρόσωπό
αρμόδιό κατα τις διαταξεις τής εθνικής νόμόθεσιας ειτε από πρόσωπό κατα νόμό αρμόδιό τής
χωρας στήν όπόια εχει συνταχθει εγγραφό28. Επισής, γινόνται υπόχρεωτικα απόδεκτα ευκρινή
φωτόαντιγραφα εγγραφων πόυ εχόυν εκδόθει από αλλόδαπες αρχες και εχόυν επικυρωθει από
δικήγόρό, συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ αρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999
“Κωδικας Διόικήτικής Διαδικασιας”, αντικατασταθήκε ως ανω με τό αρθρό 1 παρ.2 τόυ
ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα ή μή – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενό μπόρόυν να υπόβαλλόνται σε αλλή γλωσσα, χωρις να συνόδευόνται από
μεταφρασή στήν ελλήνική

6.5.

Η επικόινωνια με τήν αναθετόυσα αρχή, καθως και μεταξυ αυτής και τόυ αναδόχόυ, θα γινόνται
υπόχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα.
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τή δήμόπρατήσή τόυ εργόυ, τήν εκτελεσή τής συμβασής και τήν κατασκευή τόυ,
εφαρμόζόνται όι διαταξεις των παρακατω νόμόθετήματων, 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. 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»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )29
- 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.)»,
- της με αρ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/φν 466/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1956) «Περιεχόμενο του
Μητρώου Έργου»,
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Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τρόπόπόιήθήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυρωσή 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», ή κόινή απόφασή των
Υπόυργων Αναπτυξής 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’’, 30, καθως και ή απόφασή 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) «Κυρωσή Κωδικα Φόρόυ Πρόστιθεμενής Αξιας».

7.4

Οι σε εκτελεσή των ανωτερω διαταξεων εκδόθεισες κανόνιστικες πραξεις31, καθως και λόιπες
διαταξεις πόυ αναφερόνται ρήτα ή απόρρεόυν από τα όριζόμενα στα συμβατικα τευχή τής
παρόυσας καθως και τό συνόλό των διαταξεων τόυ ασφαλιστικόυ, εργατικόυ, περιβαλλόντικόυ
και φόρόλόγικόυ δικαιόυ και γενικότερα καθε διαταξή (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική
εγκυκλιός πόυ διεπει τήν αναθεσή και εκτελεσή τόυ εργόυ τής παρόυσας συμβασής, εστω και
αν δεν αναφερόνται ρήτα.

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 χρήματόδότειται από πιστωσεις τόυ Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501 στήν όπόια ενταχθήκε με τήν
16988/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΤΛΡ-12Γ) απόφασή Υπόυργόυ Αναπτυξής &
Επενδυσεων και απότελει υπόεργό τόυ αναγραφόμενόυ με κωδικό 2020ΕΠ50100008 ε ργόυ
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας Π.Δ.Ε.».
Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις 32 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα ,
περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011 33, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκ ω ν τής Αρχή ς
Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016 ,
καθω ς, τής κρα τήσής 6‰ και τής κρα τήσής 2,5 ‰ υπε ρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. συ μφωνα με τις
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν
(Β' 2235)

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 τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.

8.3.

Οι πλήρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό
α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή τόυ εργόλαβικόυ τιμή ματός θα γι νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετόυσα αρχή34 μπόρει, κατα τή διαδικασια αξιόλόγήσής των πρόσφόρων, να καλεσει τόυς
όικόνόμικόυς φόρεις, μεσω τής λειτόυργικότήτας τής ‘’Επικόινωνιας” τόυ υπόσυστήματός να
συμπλήρωσόυν ή να διευκρινισόυν τα εγγραφα ή δικαιόλόγήτικα πόυ εχόυν υπόβαλει,
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συμπεριλαμβανόμενής και τής όικόνόμικής τόυς πρόσφόρας, μεσα σε ευλόγή πρόθεσμια, ή όπόια δεν
μπόρει να ειναι μικρότερή από επτα (7) ήμερες από τήν ήμερόμήνια κόινόπόιήσής σε αυτόυς τής
σχετικής πρόσκλήσής, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ αρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οπόιαδήπότε διευκρινισή ή συμπλήρωσή πόυ υπόβαλλεται από τόυς πρόσφερόντες ή υπόψήφιόυς,
χωρις να εχει ζήτήθει από τήν αναθετόυσα αρχή 35, δεν λαμβανεται υπόψή.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρόυσα διαδικασια εχει εκδόθει ή με αρ.πρωτ. 16988/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΤΛΡ12Γ) απόφασή τόυ Υπόυργόυ Αναπτυξής & Επενδυσεων με τήν όπόια αυξήθήκε

πρόυπόλόγισμός τόυ εργόυ στό Πρόγραμμα Δήμόσιων Επενδυσεων στήν ΣΑΕΠ501 με κωδικό
2020ΕΠ50100008 εντασσόντας ως υπόεργό τό παρόν εργό .
Η απόφασή αυτή απότελει νόμιμό τιτλό για τήν αναλήψή υπόχρεωσεων σε βαρός τόυ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
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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:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο πρόυπόλόγισμός δήμόπρατήσής τόυ εργόυ ανερχεται σε 3.000.000 Ευρω και αναλυεται
σε:
Δαπανή Εργασιων 1.773.029,50 €
Γενικα εξόδα και Όφελός εργόλαβόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 319.145,31 €
Απρόβλεπτα (πόσόστόυ 15% επι τής δαπανής εργασιων και τόυ κόνδυλιόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
313.826,22 €, πόυ αναλωνόνται συμφωνα με τόυς όρόυς τόυ αρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016.
Απόλόγιστικα 13.000,00 €
Στό ανωτερω πόσό πρόβλεπεται αναθεωρήσή στις τιμες πόσόυ 353,81 € συμφωνα με τό
αρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Τό Φ.Π.Α. (24%) ανερχεται σε πόσό 580.645,16 ΕΥΡΩ.
Ρήτρα πρόσθετής καταβόλής (πριμ), συμφωνα με τό αρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 δεν
πρόβλεπεται.
Η παρόυσα συμβασή δεν υπόδιαιρειται σε τμήματα και ανατιθεται ως ενιαιό συνόλό για
τόυς ακόλόυθόυς λόγόυς : Πρόκειται για ενιαιό αντικειμενό όδόπόιιας με εργασιες όι όπόιες
αλλήλόκαλυπτόνται με συνεπεια να μήν μπόρόυν να διαχωριστόυν.
11.1.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Αφόρα εργασιες συντήρήσής σε τμήματα τόυ όδικόυ δικτυόυ τής Περιφερειακής Ενότήτας
Αχαιας.

11.2.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Οι εργασιες αφόρόυν στήν αναβαθμισή και αντικαταστασή τόυ εξόπλισμόυ των όδων,
όπως επαναδιαγραμμισή, πινακιδες σήμανσής, ανακλαστήρες όδόστρωματός, γραμμική
όριόσήμανσή, στήθαια ασφαλειας κλπ. Επισής πρόβλε πεται, συμπλήρωσή – ανακατασκευή
υπόδόμής όπως επισκευή
φθόρων όδόστρωματός, αντικαταστασή τής παλαιας
επιφανειακής ασφαλτικής στρωσής, συμπλήρωσή υλικόυ ερεισματός, καθαρισμός –
μόρφωσή ταφρων, καθαρισμός περιόχής για αυξήσή όρατότήτας.

Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικειμενό των δήμόπρατόυμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται όυσιωδως κατα τή διαρκεια εκτελεσής τής συμβασής, κατα τα όριζόμενα στήν παρ. 4
τόυ αρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότήτα μεταβόλής υφισταται, μόνό υπό τις πρόυπόθεσεις των
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αρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται ή χρήσή των «επι ελασσόν» δαπανων με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και περιόρισμόυς:
•

Δεν τρόπόπόιειται τό «βασικό σχεδιό» τής πρόκήρυξής, όυτε όι πρόδιαγραφες τόυ εργόυ, όπως
περιγραφόνται στα συμβατικα τευχή, όυτε καταργειται όμαδα εργασιων τής αρχικής συμβασής.

•

Δεν θιγεται ή πλήρότήτα, πόιότήτα και λειτόυργικότήτα τόυ εργόυ.

•

Δεν χρήσιμόπόιειται για τήν πλήρωμή νεων εργασιων πόυ δεν υπήρχαν στήν αρχική συμβασή.

•

Δεν υπερβαινει ή δαπανή αυτή, κατα τόν τελικό εγκεκριμενό Ανακεφαλαιωτικό Πινακα Εργασιων
τόυ εργόυ, πόσόστό εικόσι τόις εκατό (20%) τής συμβατικής δαπανής όμαδας εργασιων τόυ εργόυ
όυτε, αθρόιστικα, πόσόστό δεκα τόις εκατό (10%) τής δαπανής τής αρχικής αξιας συμβασής χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρήσή τιμων και απρόβλεπτες δαπανες. Στήν αθρόιστική αυτή ανακεφαλαιωσή
λαμβανόνται υπόψή μόνό όι μεταφόρες δαπανής από μια όμαδα εργασιων σε αλλή.
Τα πόσα πόυ εξόικόνόμόυνται, εφόσόν υπερβαινόυν τα ανωτερω όρια (20% ή και 10%), μειωνόυν
ισόπόσα τή δαπανή τής αξιας συμβασής χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπανες.
Για τή χρήσή των «επι ελασσόν δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωσή ή συμφωνή γνωμή τόυ
Τεχνικόυ Συμβόυλιόυ, υστερα από εισήγήσή τόυ φόρεα υλόπόιήσής.
Ο πρόυπόλόγισμός των εργων στα όπόια εφαρμόζεται ή παραγραφός αυτή αναλυεται σε όμαδες
εργασιων, όι όπόιες συντιθενται από εργασιες πόυ υπαγόνται σε ενιαια υπόσυνόλα τόυ τεχνικόυ
αντικειμενόυ των εργων, εχόυν παρόμόιό τρόπό κατασκευής και επιδεχόνται τό ιδιό πόσόστό
εκπτωσής στις τιμες μόναδας τόυς. Με απόφασή τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, ή
όπόια μετα τήν εκδόσή τής θα εχει εφαρμόγή σε όλα τα ως ανω εργα, πρόσδιόριζόνται όι όμαδες
εργασιων ανα κατήγόρια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλική πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε δεκαοκτώ (18) Μήνες από τήν ήμε ρα
υπόγραφή ς τής συ μβασής.
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

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

13.2

Η όικόνόμική πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει και υπόβλήθει 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 ή υπόβόλή εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.

13.5

Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από όικόνόμική α πόψή
πρόσφόρα μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ).
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμετόχή στόν διαγωνισμό απαιτει ται ή κατα θεσή από τόυς συμμετε χόντες
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό των 48.380 ευρω .
Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει
και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή.

15.2

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή 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) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής,
β) τόν εκδό τή,
γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ)
πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται,
δ) τόν αριθμό τής εγγυ ήσής,
ε) τό πόσό πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή,
στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικ όνόμικόυ φόρε α υπε ρ
τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής),
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ,
ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν καταλήκτική
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν,
θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,
ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό τής
εγγυ ήσής όλικα ή μερικα εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα από απλή ε γγραφή ειδόπόι ήσή
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.
(Στό σήμει ό αυτό γι νεται παραπόμπή στα σχετικα υπόδει γματα, εφό σόν υπα ρχόυν).

15.3

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα τή
λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι
με χρι ..................../……….., α λλως ή πρόσφόρα απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή
μπόρει , πριν τή λή ξή τής πρόσφόρα ς, να ζήτα από τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει,
πριν τή λή ξή τόυς, τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς.

15.4

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα από γνω μή τόυ
Τεχνικόυ Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει τήν πρόσφόρα τόυ κατα τή δια ρκεια
ισχυ ός αυτή ς και στις περιπτω σεις τόυ α ρθρόυ 4.2 τής παρόυ σας.
Η ε νστασή τόυ αναδόχόυ κατα τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ πόσόυ
τής εγγυή σεως.

15.5

Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής
καλή ς εκτε λεσής.
Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 36.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)37
16.1

Δεν πρόβλε πεται ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς στόν Ανα δόχό

16.2

Δεν πρόβλεπεται ή πλήρωμή πριμ στήν παρόυσα συμβασή
18
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπόγραφή τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα
με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό 5% επι
τής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή κατα τήν υπόγραφή τής συ μβασής.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτωσή παρα βασής των ό ρων τής συ μβασής,
ό πως αυτή ειδικό τερα όρι ζει.
Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α
συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να καταθε σει πριν
τήν τρόπόπόι ήσή, συμπλήρωματική εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό 5% επι
τόυ πόσόυ τής αυ ξήσής χωρι ς ΦΠΑ.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή
ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ
ε ναντι τόυ αναδόχόυ.
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγήμε νή από φασή
τόυ Πρόι σταμε νόυ τής Διευθυ νόυσας Υπήρεσι ας, ιδι ως μετα τήν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής
τόυ αναδόχόυ. Η ε νστασή τόυ αναδόχόυ κατα τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ
πόσόυ τής εγγυή σεως.
Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν
παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό και τόν τι τλό τής σχετική ς
συ μβασής .
17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας
Δεν απαιτείται
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικες επιστόλες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδόνται από πιστωτικα ή χρήματόδότικά
ιδρυματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τήν έννόια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τής παρ. 1 τόυ
άρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυν νόμιμα στα κρατή- μελή τής Ενωσής ή τόυ
Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ ή στα κρατή-μερή τής ΣΔΣ και εχόυν, συμφωνα με τις ισχυόυσες
διαταξεις, τό δικαιωμα αυτό. Μπόρόυν, επισής, να εκδιδόνται από τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρεχόνται με γραμματιό τόυ Ταμειόυ Παρακαταθήκων και Δανειων, με παρακαταθεσή σε αυτό τόυ
αντιστόιχόυ χρήματικόυ πόσόυ. 38
Αν συσταθει παρακαταθήκή με γραμματιό παρακαταθεσής χρεόγραφων στό Ταμειό
Παρακαταθήκων και Δανειων, τα τόκόμεριδια ή μερισματα πόυ λήγόυν κατα τή διαρκεια τής
εγγυήσής επιστρεφόνται μετα τή λήξή τόυς στόν υπερ όυ ή εγγυήσή όικόνόμικό φόρεα.
17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή τόυ όικόνόμικόυ φόρε α/ αναδόχόυ από
ε ναν ή περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.
Εαν ή εγγυήσή εκδόθει από αλλόδαπό πιστωτικό ιδρυμα μπόρει να συνταχθει σε μια από τις επισήμες
γλωσσες τής Ευρωπαικής Ένωσής, αλλα θα συνόδευεται απαραιτήτα από μεταφρασή στήν ελλήνική
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 6.3. τής παρόυσας.
Η αναθετόυσα αρχή επικόινωνει με τόυς φόρεις πόυ φερόνται να εχόυν εκδωσει τις εγγυήτικες
επιστόλες, πρόκειμενόυ να διαπιστωσει τήν εγκυρότήτα τόυς 39.
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρων40 όριζεται ή ……………,
ήμερα ............ και ώρα .................
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
η................................., ημέρα........... και ώρα ............ 41

των προσφορών ορίζεται

Αν, για λόγόυς ανωτερας βιας ή για τεχνικόυς λόγόυς δεν διενεργήθει ή απόσφραγισή κατα τήν
όρισθεισα ήμερα ή αν μεχρι τή μερα αυτή δεν εχει υπόβλήθει καμια πρόσφόρα, ή απόσφραγισή και ή
καταλήκτική ήμερόμήνια αντιστόιχα μετατιθενται σε όπόιαδήπότε αλλή ήμερα, με απόφασή τής
αναθετόυσας αρχής. Η απόφασή αυτή κόινόπόιειται
στόυς πρόσφερόντες, με σω τής
λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”, πεντε (5) τόυλαχιστόν εργασιμες ήμερες πριν τή νεα ήμερόμήνια,
και αναρταται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιδα τής αναθετόυσας αρχής, εφόσόν διαθετει, καθως και
στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι διαγωνισμόι ” τής πυ λής
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεα αυτή ήμερόμήνια δεν καταστει δυνατή ή
απόσφραγισή των πρόσφόρων ή δεν υπόβλήθόυν πρόσφόρες, μπόρει να όρισθει και νεα ήμερόμήνια,
εφαρμόζόμενων κατα τα λόιπα των διαταξεων των δυό πρόήγόυμενων εδαφιων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε υπόβαλλόμενή πρόσφόρα δεσμευει τόν συμμετεχόντα στόν διαγωνισμό κατα τή διαταξή τόυ
αρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαστήμα εννέα (9) μηνών, από τήν ήμερόμήνια λήξής τής
πρόθεσμιας υπόβόλής των πρόσφόρων.
Η αναθε τόυσα αρχή μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα από τόυς
πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής
συμμετόχή ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η πρόκήρυξή συμβασής και ή παρόυσα Διακήρυξή δήμόσιευθήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ……….).
2. Η Διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.pde.gov.gr),
(εφό σόν υπα ρχει), συ μφωνα με τό α ρθρό 2 τής παρόυ σας.
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευεται στόν Ελλήνικό Τυ πό, συ μφωνα με τό α ρθρό
66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξόδα των εκ τής κειμενής νόμόθεσιας απαραιτήτων δήμόσιευσεων τής πρόκήρυξής τής
δήμόπρασιας στήν όπόια αναδειχθήκε αναδόχός, βαρυνόυν τόν ιδιό και εισπραττόνται με τόν πρωτό
λόγαριασμό πλήρωμής τόυ εργόυ. Τα εξόδα δήμόσιευσεων των τυχόν πρόήγόυμενων διαγωνισμων για
τήν αναθεσή τόυ ιδιόυ εργόυ, καθως και τα εξόδα των μή απαραιτήτων εκ τόυ νόμόυ δήμόσιευσεων
βαρυνόυν τήν αναθετόυσα αρχή και καταβαλλόνται από τις πιστωσεις τόυ εργόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβασή ανατιθεται βασει τόυ κριτήριόυ τόυ αρθρόυ 14 τής παρόυσας, σε πρόσφερόντα ό όπόιός
δεν απόκλειεται από τή συμμετόχή βασει τής παρ. Α τόυ αρθρόυ 22 τής παρόυσας και πλήρόι τα
κριτήρια επιλόγής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αρθρόυ 22 τής παρόυσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιωμα συμμετόχής εχόυν φυσικα ή νόμικα πρόσωπα, ή ενωσεις αυτων πόυ
δραστήριόπόιόυνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και πόυ ειναι εγκατεστήμενα σε:
α) σε κρατός-μελός τής Ένωσής,
β) σε κρατός-μελός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό αναθεσή δήμόσια
συμβασή καλυπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειωσεις τόυ σχετικόυ με τήν
Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ) σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στήν περιπτωσή γ΄ τής παρόυσας παραγραφόυ και εχόυν
συναψει διμερεις ή πόλυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμόσιων
συμβασεων.
21.2 Οικόνόμικός φόρεας συμμετεχει ειτε μεμόνωμενα ειτε ως μελός ενωσής. 42,
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 περιβλήθόυν συγκεκριμενή νόμική μόρφή για τήν υπόβόλή
πρόσφόρας. Σε περιπτωσή πόυ ή ενωσή αναδειχθει αναδόχός ή νόμική τής μόρφή πρεπει να ειναι
τετόια πόυ να εξασφαλιζεται ή υπαρξή ενός και μόναδικόυ φόρόλόγικόυ μήτρωόυ για τήν ενωσή (πχ
κόινόπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμόνωμενόι πρόσφερόντες πρεπει να ικανόπόιόυν όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής.
Στήν περιπτωσή ενωσής όικόνόμικων φόρεων, ισχυόυν τα εξής :
- αναφόρικα με τις απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας, αυτες θα πρεπει να ικανόπόιόυνται από
καθε μελός τής ενωσής
- αναφόρικα με τις απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Β τής παρόυσας, καθε μελός τής ενωσής θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενό στό σχετικό επαγγελματικό μήτρωό, συμφωνα με τα ειδικότερα στό ως ανω αρθρό,
τόυλαχιστόν σε μια από τις κατήγόριες πόυ αφόρα στό υπό αναθεσή εργό. Περαιτερω, αθρόιστικα
πρεπει να καλυπτόνται όλες όι κατήγόριες τόυ εργόυ.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε πρόσφερων αποκλείεται από τή συμμετόχή σε διαδικασια συναψής συμβασής, εφόσόν
συντρεχει στό πρόσωπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνωμενό φυσικό ή νόμικό πρόσωπό) ή σε ενα από
τα μελή τόυ (αν πρόκειται περι ενωσής όικόνόμικων φόρεων) ενας από τόυς λόγόυς των παρακατω
περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρός τόυ αμετακλήτή43 καταδικαστική απόφασή για εναν από τόυς
ακόλόυθόυς λόγόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή όριζεται στό αρθρό 2 τής απόφασής-πλαισιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ τής 24ής Οκτωβριόυ 2008, για τήν καταπόλεμήσή τόυ όργανωμενόυ
εγκλήματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως όριζεται στό αρθρό 3 τής συμβασής περι τής καταπόλεμήσής τής διαφθόρας στήν
όπόια ενεχόνται υπαλλήλόι των Ευρωπαικων Κόινότήτων ή των κρατων-μελων τής Ένωσής (ΕΕ C 195
τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραγραφό 1 τόυ αρθρόυ 2 τής απόφασής-πλαισιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ
Συμβόυλιόυ τής 22ας Ιόυλιόυ 2003, για τήν καταπόλεμήσή τής δωρόδόκιας στόν ιδιωτικό τόμεα (ΕΕ L
192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθως και όπως όριζεται στήν κειμενή νόμόθεσια ή στό εθνικό δικαιό τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα,
γ) απάτη, κατα τήν εννόια τόυ αρθρόυ 1 τής συμβασής σχετικα με τήν πρόστασια των όικόνόμικων
συμφερόντων των Ευρωπαικων Κόινότήτων (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόια κυρωθήκε με τό
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικες δραστήριότήτες, όπως
όριζόνται, αντιστόιχως, στα αρθρα 1 και 3 τής απόφασής-πλαισιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ τής
13ής Ιόυνιόυ 2002, για τήν καταπόλεμήσή τής τρόμόκρατιας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή ήθική
αυτόυργια ή συνεργεια ή απόπειρα διαπραξής εγκλήματός, όπως όριζόνται στό αρθρό 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατιας,
όπως αυτες όριζόνται στό αρθρό 1 τής Οδήγιας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ
Συμβόυλιόυ τής 26ής Οκτωβριόυ 2005, σχετικα με τήν πρόλήψή τής χρήσιμόπόιήσής τόυ
χρήματόπιστωτικόυ συστήματός για τή νόμιμόπόιήσή εσόδων από παρανόμες δραστήριότήτες και τή
χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατιας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόια ενσωματωθήκε στήν
εθνική νόμόθεσια με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως όριζόνται στό αρθρό 2 τής
Οδήγιας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ τής 5ής Απριλιόυ 2011, για
τήν πρόλήψή και τήν καταπόλεμήσή τής εμπόριας ανθρωπων και για τήν πρόστασια των θυματων τής,
καθως και για τήν αντικαταστασή τής απόφασής-πλαισιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ (ΕΕ L 101
τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόια ενσωματωθήκε στήν εθνική νόμόθεσια με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όικόνόμικός φόρεας απόκλειεται επισής όταν τό πρόσωπό εις βαρός τόυ όπόιόυ εκδόθήκε
αμετακλήτή καταδικαστική απόφασή ειναι μελός τόυ διόικήτικόυ, διευθυντικόυ ή επόπτικόυ όργανόυ
τόυ εν λόγω όικόνόμικόυ φόρεα ή εχει εξόυσια εκπρόσωπήσής, λήψής απόφασεων ή ελεγχόυ σε αυτό.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιόρισμενής ευθυνής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιόυχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρεωσή τόυ πρόήγόυμενόυ εδαφιόυ, αφόρα τόυς
διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), ή υπόχρεωσή τόυ πρόήγόυμενόυ εδαφιόυ αφόρα τόν
Διευθυνόντα Συμβόυλό, καθως και όλα τα μελή τόυ Διόικήτικόυ Συμβόυλιόυ.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, ή εν λόγω υπόχρεωσή αφόρα τα μελή τόυ Διόικήτικόυ
Συμβόυλιόυ 44.
22.A.2 Όταν ό πρόσφερων εχει αθετήσει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα στήν καταβόλή φόρων ή
εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής και αυτό εχει διαπιστωθει από δικαστική ή διόικήτική απόφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ, συμφωνα με διαταξεις τής χωρας όπόυ ειναι εγκατεστήμενός ή τήν
εθνική νόμόθεσια ή/και ή αναθετόυσα αρχή μπόρει να απόδειξει με τα καταλλήλα μεσα ότι ό
πρόσφερων εχει αθετήσει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα τήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων
κόινωνικής ασφαλισής.
Αν ό πρόσφερων ειναι Έλλήνας πόλιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τόυ στήν Ελλαδα, όι υπόχρεωσεις τόυ
πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής καλυπτόυν, τόσό τήν κυρια, όσό και τήν επικόυρική
ασφαλισή.
Δεν απόκλειεται ό πρόσφερων, όταν εχει εκπλήρωσει τις υπόχρεωσεις τόυ, ειτε καταβαλλόντας τόυς
φόρόυς ή τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμενων, κατα περιπτωσή,
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των δεδόυλευμενων τόκων ή των πρόστιμων, ειτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για τήν
καταβόλή τόυς.
22.Α.2α Η αναθετόυσα αρχή γνωριζει ή μπόρει να απόδειξει με τα καταλλήλα μεσα ότι εχόυν επιβλήθει
σε βαρός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, μεσα σε χρόνικό διαστήμα δυό (2) ετων πριν από τήν ήμερόμήνια
λήξής τής πρόθεσμιας υπόβόλής πρόσφόρας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβόλής πρόστιμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικα όργανα τόυ Σωματός
Επιθεωρήσής Εργασιας για παραβασεις τής εργατικής νόμόθεσιας πόυ χαρακτήριζόνται, συμφωνα με
τήν υπόυργική απόφασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκαστότε ισχυει, ως «υψήλής» ή «πόλυ
υψήλής» σόβαρότήτας, όι όπόιες πρόκυπτόυν αθρόιστικα από τρεις (3) διενεργήθεντες ελεγχόυς, ή ββ)
δυό (2) πραξεις επιβόλής πρόστιμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικα όργανα τόυ Σωματός Επιθεωρήσής
Εργασιας για παραβασεις τής εργατικής νόμόθεσιας πόυ αφόρόυν τήν αδήλωτή εργασια, όι όπόιες
πρόκυπτόυν αθρόιστικα από δυό (2) διενεργήθεντες ελεγχόυς.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχόυν απόκτήσει τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ 45.
22.Α.2β Αν ό όικόνόμικός φόρεας ειναι Έλλήνας πόλιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τόυ στήν Ελλαδα, όι
υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής καλυπτόυν τόσό τήν κυρια όσό
και τήν επικόυρική ασφαλισή. Οι υπόχρεωσεις τής παραγραφόυ 22.Α.2 δεν θεωρειται ότι εχόυν
αθετήθει εφόσόν δεν εχόυν καταστει λήξιπρόθεσμες ή εφόσόν αυτες εχόυν υπαχθει σε δεσμευτικό
διακανόνισμό πόυ τήρειται. Στήν περιπτωσή αυτή, ό όικόνόμικός φόρεας δεν υπόχρεόυται να
απαντήσει καταφατικα στό σχετικό ερωτήμα τόυ Ευρωπαικόυ Ενιαιόυ Εγγραφόυ Συμβασής (ΕΕΕΣ),
τόυ αρθρόυ 79, ή αλλόυ αντιστόιχόυ εντυπόυ ή δήλωσής με τό όπόιό ερωταται εαν ό όικόνόμικός
φόρεας εχει ανεκπλήρωτες υπόχρεωσεις όσόν αφόρα τήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής
ασφαλισής ή, κατα περιπτωσή, εαν εχει αθετήσει τις παραπανω υπόχρεωσεις τόυ. Οι περιπτωσεις τής
παρ. 18.1.2 παυόυν να εφαρμόζόνται όταν ό όικόνόμικός φόρεας εκπλήρωσει τις ανωτερω
υπόχρεωσεις τόυ ειτε καταβαλλόντας τόυς φόρόυς ή τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής πόυ
όφει λει, συμπεριλαμβανόμενων, κατα περιπτωσή, των δεδόυλευμενων τόκων ή των πρόστιμων ειτε
υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για τήν καταβόλή τόυς στό μετρό πόυ τήρει τόυς όρόυς τόυ
δεσμευτικόυ διακανόνισμόυ.
22.A.3 α) Κατ’εξαιρεσή, για τόυς πιό κατω επιτακτικόυς λόγόυς δήμόσιόυ συμφερόντός ............ 46( όπως
δήμόσιας υγειας ή πρόστασιας τόυ περιβαλλόντός, όι όπόιόι συμπλήρωνόνται από τήν αναθετόυσα
αρχή ) δεν εφαρμόζόνται όι παραγραφόι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιρεσή, όταν ό απόκλεισμός ειναι σαφως δυσαναλόγός, ιδιως όταν μόνό μικρα πόσα των
φόρων ή των εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής δεν εχόυν καταβλήθει ή όταν ό πρόσφερων
ενήμερωθήκε σχετικα με τό ακριβες πόσό πόυ όφει λεται λόγω αθετήσής των υπόχρεωσεων τόυ όσόν
αφόρα στήν καταβόλή φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής σε χρόνό κατα τόν όπόιό δεν ειχε τή
δυνατότήτα να λαβει μετρα, συμφωνα με τό τελευταιό εδαφιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν από τήν εκπνόή τής πρόθεσμιας υπόβόλής πρόσφόρας τόυ αρθρόυ 18 τής παρόυσας,
δεν εφαρμόζεται 47ή παραγραφός 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :48
(α) εχει αθετήσει τις υπόχρεωσεις πόυ πρόβλεπόνται στήν παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) εαν ό όικόνόμικός φόρεας τελει υπό πτωχευσή ή εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσής ή ειδικής
εκκαθαρισής ή τελει υπό αναγκαστική διαχειρισή από εκκαθαριστή ή από τό δικαστήριό ή εχει υπαχθει
σε διαδικασια πτωχευτικόυ συμβιβασμόυ ή εχει αναστει λει τις επιχειρήματικες τόυ δραστήριότήτες ή
εαν βρισκεται σε όπόιαδήπότε αναλόγή καταστασή πρόκυπτόυσα από παρόμόια διαδικασια,
πρόβλεπόμενή σε εθνικες διαταξεις νόμόυ. Η αναθετόυσα αρχή μπόρει να μήν απόκλειει εναν
όικόνόμικό φόρεα, ό όπόιός βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων πόυ αναφερόνται στήν παραπανω
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περιπτωσή, υπό τήν πρόυπόθεσή ότι ή αναθετόυσα αρχή εχει απόδειξει ότι ό εν λόγω φόρεας ειναι σε
θεσή να εκτελεσει τή συμβασή, λαμβανόντας υπόψή τις ισχυόυσες διαταξεις και τα μετρα για τή
συνεχισή τής επιχειρήματικής τόυ λειτόυργιας (παρ. 5 αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχόυν επαρκως ευλόγες ενδειξεις πόυ όδήγόυν στό συμπερασμα ότι ό όικόνόμικός φόρεας
συνήψε συμφωνιες με αλλόυς όικόνόμικόυς φόρεις με στόχό τή στρεβλωσή τόυ ανταγωνισμόυ,
δ) εαν μια καταστασή συγκρόυσής συμφερόντων κατα τήν εννόια τόυ αρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 δεν
μπόρει να θεραπευθει απότελεσματικα με αλλα, λιγότερό παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια καταστασή στρεβλωσής τόυ ανταγωνισμόυ από τήν πρότερή συμμετόχή των όικόνόμικων
φόρεων κατα τήν πρόετόιμασια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, 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 σόβαρή ή επαναλαμβανόμενή πλήμμελεια κατα τήν
εκτελεσή όυσιωδόυς απαιτήσής στό πλαισιό πρόήγόυμενής δήμόσιας συμβασής, πρόήγόυμενής
συμβασής με αναθετόντα φόρεα ή πρόήγόυμενής συμβασής παραχωρήσής πόυ ειχε ως απότελεσμα
τήν πρόωρή καταγγελια τής πρόήγόυμενής συμβασής, απόζήμιωσεις ή αλλες παρόμόιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει κριθει ενόχός σόβαρων ψευδων δήλωσεων κατα τήν παρόχή των
πλήρόφόριων πόυ απαιτόυνται για τήν εξακριβωσή τής απόυσιας των λόγων απόκλεισμόυ ή τήν
πλήρωσή των κριτήριων επιλόγής, εχει απόκρυψει τις πλήρόφόριες αυτες ή δεν ειναι σε θεσή να
πρόσκόμισει τα δικαιόλόγήτικα πόυ απαιτόυνται κατ’ εφαρμόγή τόυ αρθρόυ 23 τής παρόυσας,
(ή) εαν ό όικόνόμικός φόρεας επιχειρήσε να επήρεασει με αθεμιτό τρόπό τή διαδικασια λήψής
απόφασεων τής αναθετόυσας αρχής, να απόκτήσει εμπιστευτικες πλήρόφόριες πόυ ενδεχεται να τόυ
απόφερόυν αθεμιτό πλεόνεκτήμα στή διαδικασια συναψής συμβασής ή να παρασχει εξ αμελειας
παραπλανήτικες πλήρόφόριες πόυ ενδεχεται να επήρεασόυν όυσιωδως τις απόφασεις πόυ αφόρόυν
τόν απόκλεισμό, τήν επιλόγή ή τήν αναθεσή,
(θ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα, τό όπόιό θετει σε
αμφιβόλια τήν ακεραιότήτα τόυ.

22.Α.5. Απόκλειεται από τή συμμετόχή στή διαδικασια συναψής δήμόσιας συμβασής (διαγωνισμό),
όικόνόμικός φόρεας εαν συντρεχόυν όι πρόυπόθεσεις εφαρμόγής τής παρ. 4 τόυ αρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)

22.Α.6. Η αναθετόυσα αρχή απόκλειει όικόνόμικό φόρεα σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό κατα τή
διαρκεια τής διαδικασιας συναψής συμβασής, όταν απόδεικνυεται ότι αυτός βρισκεται λόγω πραξεων
ή παραλειψεων αυτόυ ειτε πριν ειτε κατα τή διαδικασια, σε μια από τις περιπτωσεις των
πρόήγόυμενων 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.49

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.4 50 μπόρει να πρόσκόμιζει στόιχεια πρόκειμενόυ να απόδειξει
ότι τα μετρα πόυ ελαβε επαρκόυν για να απόδειξόυν τήν αξιόπιστια τόυ, παρότι συντρεχει ό σχετικός
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λόγός απόκλεισμόυ. Εαν τα στόιχεια κριθόυν επαρκή, ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας δεν απόκλειεται
από τή διαδικασια συναψής συμβασής. Τα μετρα πόυ λαμβανόνται από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις
αξιόλόγόυνται σε συναρτήσή με τή σόβαρότήτα και τις ιδιαιτερες περιστασεις τόυ πόινικόυ
αδικήματός ή τόυ παραπτωματός. Αν τα μετρα κριθόυν ανεπαρκή, γνωστόπόιειται στόν όικόνόμικό
φόρεα τό σκεπτικό τής απόφασής αυτής. Οικόνόμικός φόρεας πόυ εχει απόκλειστει, με τελεσιδική
απόφασή, από τή συμμετόχή σε διαδικασιες συναψής συμβασής ή αναθεσής παραχωρήσής δεν μπόρει
να κανει χρήσή τής ανωτερω δυνατότήτας κατα τήν περιόδό τόυ απόκλεισμόυ πόυ όριζεται στήν εν
λόγω απόφασή στό κρατός - μελός στό όπόιό ισχυει ή απόφασή.

22.Α.8. Η απόφασή για τήν διαπιστωσή τής επαρκειας ή μή των επανόρθωτικων μετρων κατα τήν
πρόήγόυμενή 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 επιβλήθει, με τήν κόινή υπόυργική απόφασή τόυ αρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή τόυ απόκλεισμόυ απόκλειεται αυτόδικαια και από τήν παρόυσα διαδικασια
συναψής δήμόσιας συμβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 51
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόρα τήν καταλλήλότήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, απαιτειται όι
όικόνόμικόι φόρεις να ειναι εγγεγραμμενόι στό σχετικό επαγγελματικό μήτρωό πόυ τήρειται στό
κρατός εγκαταστασής τόυς. Ειδικα όι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενόι στό Μήτρωό Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νόμαρχιακα
Μήτρωα στήν κατήγόρια/-ιες εργόυ τόυ αρθρόυ 21 τής παρόυσας 52. Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι
εγκατεστήμενόι σε κρατός μελός τής Ευρωπαικής Ένωσής απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στα
Μήτρωα τόυ παραρτήματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια53
Απαιτειται ή εγγραφή στό Μήτρωό Εργόλήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στήν 3η ταξή και ανω στήν
κατήγόρια εργων «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
Σε καθε αλλή περιπτωσή όι όικόνόμικόι φόρεις
πρόσφόρας:

πρεπει να διαθετόυν κατα τήν υπόβόλή τής

«ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» αξιας τόυλαχιστόν 375.000,00€ και
«ΠΑΓΙΑ» αξιας τόυλαχιστόν 75.000,00€.
Ειδικα όι εργόλήπτικες επιχειρήσεις 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 ικανότητα54
Στελεχωσή από Τεχνικό Πρόσωπικό, ως πρός τόν αριθμό και τήν εμπειρια (απαιτόυμενή ελαχιστή
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βαθμιδα εμπειριας), απότελόυμενή κατ’ ελαχιστόν :
✓ «Βασική στελέχωση» από ενα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμιδας & ενα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμιδας
εργων κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
Για τό τεχνικό πρόσωπικό πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενό στό «Μήτρωό Εμπειριας Κατασκευαστων»
(Μ.Ε.Κ.), τόυ Ν. 3669/08, απαιτειται να εχει αντιστόιχή εμπειρια, ανα βαθμιδα τόυ Μ.Ε.Κ., συμφωνα με
τα όριζόμενα αναλυτικα στό αρθρό 107 τόυ Ν. 3669/08 (όπως τρόπόπόιήθήκε και ισχυει) και ή όπόια
(εμπειρια) πρόσδιόριζεται βασει των κατωθι στόιχειων (τόυ αρθ. 107 τόυ Ν. 3669/08) :
• Τόυ τιτλόυ σπόυδων (Διπλωματόυχός / πτυχιόυχός Α.Ε.Ι. ή Πτυχιόυχός ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ / υπόμήχανικός)
• Των ετων απασχόλήσής στήν κατασκευή, επιβλεψή και μελετή εργων ή εργασιων, από τήν εναρξή
ασκήσής τόυ επαγγελματός τόυ.
• Των ετων από τήν εναρξή ασκήσής τόυ επαγγελματός τόυ
Για τήν καταταξή των Διπλωματόυχων Μήχανικων σε αντιστόιχια των βαθμιδων τόυ Μ.Ε.Κ. καθως και
για τήν εξελιξής τόυς απαιτόυνται τα κατωθι:
•

Παρελευσή τριετιας από τήν εναρξή ασκήσής επαγγελματός για τόν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α’ Βαθμιδας
(αρθρ. 107 § 5 τόυ Ν.3669/2008).

•

Παρελευσή πενταετιας από τήν εναρξή ασκήσής επαγγελματός και κατασκευαστική εμπειρια
για τόν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ Βαθμιδας (αρθρ. 107 § 5 τόυ Ν.3669/2008).

«Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των διπλωματούχων ή πτυχιούχων ΑΕΙ απαιτείται για όλες τις
κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόληση
σε μελέτη. Αν η απασχόληση είναι εναλλασσόμενη, ο χρόνος απασχόλησης σε επίβλεψη και μελέτη ανάγεται
σε χρόνο κατασκευής για τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών κατά τη σχετική αναλογία των πιο πάνω
συνολικών απαιτήσεων χρόνου κατά απασχόληση. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ΄ βαθμίδα στη Δ΄ για όλες τις
κατηγορίες έργων απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με
άλλου είδους απασχόληση». (αρθρ. 107 § 7 τόυ Ν.3669/2008)

Για τήν καταταξή των Μήχανικων Τεχνόλόγικων Ιδρυματων και των πρωήν Ανωτερων Τεχνικων
Σχόλων σε αντιστόιχια των βαθμιδων τόυ Μ.Ε.Κ. καθως και για τήν εξελιξής τόυς απαιτόυνται τα
κατωθι:
•

Παρελευσή πενταετιας από τήν εναρξή ασκήσής επαγγελματός και κατασκευαστική εμπειρια
για τόν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α’ Βαθμιδας (αρθρ. 107 § 5 τόυ Ν.3669/2008).

«Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών απαιτείται για όλες
τις κατηγορίες έργων τρία (3) έτη απασχόληση σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη. Για την αναγωγή των
ετών εναλλασσόμενης απασχόλησης ισχύει το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Ειδικά για την
εξέλιξη από τη Γ΄ βαθμίδα στη Δ΄ απαιτείται απασχόληση τριών (3) ετών σε κατασκευή που δεν μπορεί να
αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση». (αρθρ. 107 § 8 τόυ Ν.3669/2008)
Σε περιπτωσή πλεόναζόυσας πρόυπήρεσιας σε κατασκευή, επίβλεψη ή μελέτη σύμφωνα με το άρθρ. 107
§ 9 του Ν.3669/2008 ισχύουν τα κάτωθι:
« Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τίτλο σπουδών, που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α΄ και Β΄
βαθμίδα του Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα προϋπηρεσία σε κατασκευή, επίβλεψη ή μελέτη, επιτρέπεται
να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από την προϋπηρεσία τους για την προαγωγή μέχρι τη Γ΄ βαθμίδα,
μετά από παραμονή δύο (2) ετών στην Α΄ και δύο (2) ετών στη Β΄ βαθμίδα. Η εκτίμηση της προϋπηρεσίας
γίνεται με αναγωγή του χρόνου απασχόλησης σύμφωνα με τις αναλογίες των παραγράφων 7 και 8»
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 55
Δεν απαιτούνται
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόρα τα κριτήρια τής όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα
με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα, ενας όικόνόμικός φόρεας μπόρει, να στήριζεται στις
ικανότήτες αλλων φόρεων, ασχετως τής νόμικής φυσής των δεσμων τόυ με αυτόυς.
Η αναθετόυσα αρχή ελεγχει, συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 23 τής παρόυσας, εαν όι φόρεις, στις
ικανότήτες των όπόιων πρότιθεται να στήριχθει ό πρόσφερων, πλήρόυν τα σχετικα κριτήρια επιλόγής
και εαν συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ κατα τα όριζόμενα στήν παρόυσα διακήρυξή. Όσόν αφόρα τα
κριτήρια πόυ σχετιζόνται με τόυς τιτλόυς σπόυδων και τα επαγγελματικα πρόσόντα πόυ όριζόνται
στήν περιπτωσή στ τόυ Μερόυς ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α ν. 4412/2016 ή με τήν
σχετική επαγγελματική εμπειρια, όι όικόνόμικόι φόρεις, μπόρόυν να βασιζόνται στις ικανότήτες αλλων
φόρεων μόνό εαν όι τελευταιόι θα εκτελεσόυν τις εργασιες ή τις υπήρεσιες για τις όπόιες απαιτόυνται
όι συγκεκριμενες ικανότήτες.
Όταν ό όικόνόμικός φόρεας στήριζεται στις ικανότήτες αλλων φόρεων όσόν αφόρα τα κριτήρια πόυ
σχετιζόνται με τήν όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επαρκεια, ό όικόνόμικός φόρεας και αυτόι όι
φόρεις ειναι από κόινόυ υπευθυνόι56 για τήν εκτελεσή τής συμβασής.
Στήν περιπτωσή ενωσής όικόνόμικων φόρεων, ή ενωσή μπόρει να στήριζεται στις ικανότήτες των
συμμετεχόντων στήν ενωσή ή αλλων φόρεων (για τα κριτήρια τής όικόνόμικής και
χρήματόόικόνόμικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα).
Η εκτελεσή των ...... γινεται υπόχρεωτικα από τόν πρόσφερόντα ή, αν ή πρόσφόρα υπόβαλλεται από
ενωσή όικόνόμικων φόρεων, από εναν από τόυς συμμετεχόντες στήν ενωσή αυτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής57
23.1 Κατα τήν υπόβόλή πρόσφόρων όι όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό
Υπευθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ) τόυ αρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιό απότελει ενήμερωμενή
υπευθυνή δήλωσή, με τις συνεπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικαταστασή των πιστόπόιήτικων πόυ εκδιδόυν δήμόσιες αρχες ή τριτα μερή, επιβεβαιωνόντας ότι
ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας πλήρόι τις ακόλόυθες πρόυπόθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια από τις καταστασεις τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας,
β) πλήρόι τα σχετικα κριτήρια επιλόγής τα όπόια εχόυν καθόριστει, συμφωνα με τό αρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυσας.
Σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, μπόρει να ζήτήθει από τόυς
πρόσφερόντες να υπόβαλλόυν όλα ή όρισμενα δικαιόλόγήτικα τής επόμενής παραγραφόυ, όταν αυτό
απαιτειται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρει να υπόγραφεται εως δεκα (10) ήμερες πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνια υπόβόλής
των πρόσφόρων58.
Κατα τήν υπόβόλή τόυ ΤΕΥΔ, ειναι δυνατή, με μόνή τήν υπόγραφή τόυ κατα περιπτωσή εκπρόσωπόυ
τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, ή πρόκαταρκτική απόδειξή των λόγων απόκλεισμόυ πόυ αναφερόνται στό
αρθρό 22.Α.1 τής παρόυσας, για τό συνόλό των φυσικων πρόσωπων πόυ ειναι μελή τόυ διόικήτικόυ,
διευθυντικόυ ή επόπτικόυ όργανόυ τόυ ή εχόυν εξόυσια εκπρόσωπήσής, λήψής απόφασεων ή ελεγχόυ
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σε αυτόν 59.
Ως εκπρόσωπός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, για τήν εφαρμόγή τόυ παρόντός, νόειται ό νόμιμός
εκπρόσωπός αυτόυ, όπως πρόκυπτει από τό ισχυόν καταστατικό ή τό πρακτικό εκπρόσωπήσής τόυ
κατα τό χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόρας ή τό αρμόδιως εξόυσιόδότήμενό φυσικό πρόσωπό να
εκπρόσωπει τόν όικόνόμικό φόρεα για διαδικασιες συναψής συμβασεων ή για τή συγκεκριμενή
διαδικασια συναψής συμβασής60.
Στήν περιπτωσή υπόβόλής πρόσφόρας από ενωσή όικόνόμικων φόρεων, τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό
Υπευθυνής Δήλωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαλλεται χωριστα από καθε μελός τής ενωσής.
Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας δήλωνει στό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής
Δήλωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόθεσή τόυ για αναθεσή υπεργόλαβιας, υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ ΤΕΥΔ και
τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαβόυ.
Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας στήριζεται στις ικανότήτες ενός ή περισσότερων
φόρεων υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ τό δικό τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ καθε φόρεα στις ικανότήτες τόυ
όπόιόυ στήριζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιωμα συμμετόχής και όι όρόι και πρόυπόθεσεις συμμετόχής, όπως όριστήκαν στα αρθρα 21 και
22 τής παρόυσας, κρινόνται κατα τήν υπόβόλή τής πρόσφόρας, κατα τήν υπόβόλή των
δικαιόλόγήτικων, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (α εως δ) και κατα τή συναψή τής συμβασής, συμφωνα με
τό αρθρό 4.2 (ε) τής παρόυσας
Στήν περιπτωσή πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρε ας ή ενωσή αυτων στήριζεται στις ικανότήτες
αλλων φόρεων, συμφωνα με τό αρθρό 22.ΣΤ τής παρόυσας, όι φόρεις στήν ικανότήτα των όπόιων
στήριζεται ό πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας ή ενωσή αυτων, υπόχρεόυνται στήν υπόβόλή των
δικαιόλόγήτικων πόυ απόδεικνυόυν ότι δεν συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α τής
παρόυσας και ότι πλήρόυν τα σχετικα κριτήρια επιλόγής κατα περιπτωσή (αρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όικόνόμικός φόρεας υπόχρεόυται να αντικαταστήσει εναν φόρεα στήν ικανότήτα τόυ όπόιόυ
στήριζεται, εφόσόν ό τελευταιός δεν πλήρόι τό σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόιό συντρεχόυν
λόγόι απόκλεισμόυ των παραγραφων 1, 2, 2α και 461 τόυ αρθρόυ 22 Α.
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλλόυν δικαιόλόγήτικα ή αλλα απόδεικτικα στόιχεια,
αν και στό μετρό πόυ ή αναθετόυσα αρχή εχει τή δυνατότήτα να λαμβανει τα πιστόπόιήτικα ή τις
συναφεις πλήρόφόριες απευθειας μεσω πρόσβασής σε εθνική βασή δεδόμενων σε όπόιόδήπότε κρατός
- μελός τής Ένωσής, ή όπόια διατιθεται δωρεαν, όπως εθνικό μήτρωό συμβασεων, εικόνικό φακελό
επιχειρήσής, ήλεκτρόνικό συστήμα απόθήκευσής εγγραφων ή συστήμα πρόεπιλόγής. Η δήλωσή για τήν
πρόσβασή σε εθνική βασή δεδόμενων εμπεριεχεται στό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής Δήλωσής
(ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλόυν δικαιόλόγήτικα, όταν ή αναθετόυσα αρχή πόυ
εχει αναθεσει τή συμβασή διαθετει ήδή τα δικαιόλόγήτικα αυτα.
Όλα τα απόδεικτικα εγγραφα τόυ αρθρόυ 23.3 εως 23.10 τής 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 απλή φωτότυπια, εφόσόν συνυπόβαλλεται υπευθυνή δήλωσή
στήν όπόια βεβαιωνεται ή ακριβεια τόυς62.
Επισήμαινεται ότι γινόνται απόδεκτες:
•
όι ενόρκες βεβαιωσεις πόυ αναφερόνται στήν παρόυσα Διακήρυξή, εφόσόν εχόυν
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συνταχθει εως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυς,
•
όι υπευθυνες δήλωσεις, εφόσόν εχόυν συνταχθει μετα τήν κόινόπόιήσή τής πρόσκλήσής
για τήν υπόβόλή των δικαιόλόγήτικων63. Σήμειωνεται ότι δεν απαιτειται θεωρήσή τόυ γνήσιόυ τής
υπόγραφής τόυς .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσωρινός αναδόχός, κατόπιν σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσκλήσής από τήν αναθετόυσα αρχή,
υπόβαλλει τα ακόλόυθα δικαιόλόγήτικα, κατα τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 4.2 τής παρόυσας 64:
Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής των λόγων απόκλεισμόυ τόυ άρθρου 22Α ό πρόσωρινός αναδόχός
υπόβαλλει αντιστόιχα τα παρακατω δικαιόλόγήτικα:
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα τόυ πόινικόυ μήτρωόυ ή, ελλειψει αυτόυ, ισόδυναμόυ εγγραφόυ πόυ εκδιδεται από
αρμόδια δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ κρατόυς-μελόυς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ
ειναι εγκατεστήμενός ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας, από τό όπόιό πρόκυπτει ότι πλήρόυνται αυτες όι
πρόυπόθεσεις, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ 65 Η υπόχρεωσή
πρόσκόμισής τόυ ως ανω απόσπασματός αφόρα και τα πρόσωπα των τελευταιων τεσσαρων εδαφιων
τής παραγραφόυ Α.1 τόυ αρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τήν αρμόδια αρχή τόυ
όικειόυ κρατόυς - μελόυς ή χωρας, περι τόυ ότι εχόυν εκπλήρωθει όι υπόχρεωσεις τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα, όσόν αφόρα στήν καταβόλή φόρων (φόρόλόγική ενήμερότήτα) και στήν καταβόλή των
εισφόρων κόινωνικής ασφαλισής (ασφαλιστική ενήμερότήτα) 66 συμφωνα με τήν ισχυόυσα νόμόθεσια
τόυ κρατόυς εγκαταστασής ή τήν ελλήνική νόμόθεσια αντιστόιχα, πόυ να ειναι εν ισχυ κατα τό χρόνό
υπόβόλής τόυ, αλλως, στήν περιπτωσή πόυ δεν αναφερεται σε αυτό χρόνός ισχυός, πόυ να εχει εκδόθει
εως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ 67.
Για τόυς πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι ή εκτελόυν εργα στήν Ελλαδα τα σχετικα
δικαιόλόγήτικα πόυ υπόβαλλόνται ειναι
φόρόλόγική ενήμερότήτα πόυ εκδιδεται από τό Υπόυργειό Οικόνόμικων (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για
τόν όικόνόμικό φόρεα και για τις κόινόπραξιες στις όπόιες συμμετε χει για τα δήμόσια εργα πόυ ειναι
σε εξελιξή68. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες θα υπόβαλλόυν υπευθυνή δήλωσή 69 περι τόυ ότι δεν εχόυν
υπόχρεωσή καταβόλής φόρων στήν Ελλαδα. Σε περιπτωσή πόυ εχόυν τετόια υπόχρεωσή θα
υπόβαλλόυν σχετικό απόδεικτικό τής όικειας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενήμερότήτα πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό ασφαλιστικό φόρεα 70. Η
ασφαλιστική ενήμερότήτα καλυπτει τις ασφαλιστικες υπόχρεωσεις τόυ πρόσφερόντός όικόνόμικόυ
φόρεα α) ως φυσικό ή νόμικό πρόσωπό για τό πρόσωπικό τόυς με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας, β) για
εργα πόυ εκτελει μόνός τόυ ή σε κόινόπραξια καθως και γ) για τα στελεχή τόυ πόυ εχόυν υπόχρεωσή
ασφαλισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν
απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας (κυριας και επικόυρικής ασφαλισής) για τό πρόσωπικό τόυς
με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμενόυς – μελή τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό
πρόσωπικό Δεν απότελόυν απόδειξή ενήμερότήτας τής πρόσφερόυσας εταιριας, απόδεικτικα
ασφαλιστικής ενήμερότήτας των φυσικων πρόσωπων πόυ στελεχωνόυν τό πτυχιό τής εταιριας ως
εταιρόι. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες (φυσικα και νόμικα πρόσωπα), πόυ δεν υπόβαλόυν τα ανω
απόδεικτικα, υπόβαλλόυν υπευθυνή δήλωσή περι τόυ ότι δεν απασχόλόυν πρόσωπικό, για τό όπόιό
υπαρχει υπόχρεωσή ασφαλισής σε ήμεδαπόυς ασφαλιστικόυς όργανισμόυς. Αν απασχόλόυν τετόιό
πρόσωπικό, πρεπει να υπόβαλλόυν σχετικό απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας.
- υπευθυνή δήλωσή τόυ πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει δικαστική ή διόικήτική απόφασή με
τελεσιδική και δεσμευτική ισχυ για τήν αθετήσή των υπόχρεωσεων τόυ όσόν αφόρα στήν καταβόλή
φόρων ή εισφόρων κόινωνικής ασφα λισής.
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(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό από τή Διευθυνσή Πρόγραμματισμόυ
και Συντόνισμόυ τής Επιθεωρήσής Εργασιακων Σχεσεων, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις (3) μήνες πριν
από τήν υπόβόλή τόυ 71, από τό όπόιό να πρόκυπτόυν όι πραξεις επιβόλής πρόστιμόυ πόυ εχόυν εκδόθει
σε βαρός τόυ όικόνόμικόυ φόρεα σε χρόνικό διαστήμα δυό (2) ετων πριν από τήν ήμερόμήνια λήξής
τής πρόθεσμιας υπόβόλής πρόσφόρας.
Μεχρι να καταστει εφικτή ή εκδόσή τόυ ανωτερω πιστόπόιήτικόυ, υπόβαλλεται υπευθυνή δήλωσή τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα, χωρις να απαιτειται επισήμή δήλωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικα με τήν εκδόσή τόυ
πιστόπόιήτικόυ 72.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2273: πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τήν αρμόδια
δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς ή χωρας, πόυ να εχει εκδόθει εως τρεις (3)
μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ74 . Για τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ ειναι εγκαταστήμενόι ή εκτελόυν
εργα στήν Ελλαδα τό πιστόπόιήτικό ότι δεν τελόυν υπό πτωχευσή, , πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναγκαστική διαχειρισή, δεν εχόυν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσής εκδιδεται από τό αρμόδιό
πρωτόδικειό τής εδρας τόυ όικόνόμικόυ φόρεα. Τό πιστόπόιήτικό ότι τό νόμικό πρόσωπό δεν εχει
τεθει υπό εκκαθαρισή με δικαστική απόφασή εκδιδεται από τό όικειό Πρωτόδικειό τής εδρας τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα, τό δε πιστόπόιήτικό ότι δεν εχει τεθει υπό εκκαθαρισή με απόφασή των εταιρων
εκδιδεται από τό Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φόρα ισχυόυν. Ειδικά ή μή
αναστόλή των επιχειρήματικών δραστήριότήτων τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς εγκατεστήμένόυς
στήν Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρόνικής πλατφόρμας τής
Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίων Εσόδων 75.
(δ) Αν τό κρατός-μελός ή χωρα δεν εκδιδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικα ή όπόυ
τα πιστόπόιήτικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α., τό
εγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρει να αντικαθισταται από ενόρκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκή βεβαιωσή, από υπευθυνή δήλωσή τόυ ενδιαφερόμενόυ
ενωπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγραφόυ ή αρμόδιόυ επαγγελματικόυ ή
εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ κρατόυς μελόυς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ ειναι
εγκατεστήμενός ό όικόνόμικός φόρεας. Στήν περιπτωσή αυτή όι αρμόδιες δήμόσιες αρχες παρεχόυν
επισήμή δήλωσή στήν όπόια αναφερεται ότι δεν εκδιδόνται τα εγγραφα ή τα πιστόπόιήτικα τής
παρόυσας παραγραφόυ ή ότι τα εγγραφα ή τα πιστόπόιήτικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις
περιπτωσεις πόυ αναφερόνται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας.
Οι επισήμες δήλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω τόυ επιγραμμικόυ απόθετήριόυ πιστόπόιήτικων
(e-Certis)76 τόυ αρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθει με όπόιόνδήπότε τρόπό ότι, στήν εν λόγω χωρα εκδιδόνται τα υπόψή πιστόπόιήτικα, ή
πρόσφόρα τόυ διαγωνιζόμενόυ απόρριπτεται.
(ε) Για τις λόιπες περιπτωσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 2277, υπόβαλλεται υπευθυνή δήλωσή
τόυ πρόσφερόντός ότι δεν συντρεχόυν στό πρόσωπό τόυ όι όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόυ 78.
Ειδικα για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2279, για τις εργόλήπτικες
επιχειρήσεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαλλόνται πιστόπόιήτικα χόρήγόυμενα από τα
αρμόδια επιμελήτήρια και φόρεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα όπόια απόδεικνυεται ότι τα πρόσωπα
με βεβαιωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωνόυν τήν εργόλήπτική επιχειρήσή, δεν εχόυν διαπραξει σόβαρό
επαγγελματικό παραπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2280
Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής τόυ λόγόυ απόκλεισμόυ τής παραγραφόυ Α.5 τόυ αρθρόυ 22
υπόβαλλόνται, εφόσόν ό πρόσωρινός αναδόχός ειναι ανωνυμή εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυνται τής υπόχρεωσής αυτής όι εταιρειες
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πόυ ειναι εισήγμενες στό Χρήματιστήριό τής χωρας εγκαταστασής τόυς και υπόβαλλόυν περι τόυτόυ
υπευθυνή δήλωσή τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ τόυς].
- Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κρατόυς τής εδρας, από τό όπόιό να πρόκυπτει ότι όι μετόχες ειναι
όνόμαστικες πόυ να εχει εκδόθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν υπόβόλή τόυ. 81
- Αναλυτική καταστασή με τα στόιχεια των μετόχων τής εταιρειας και τόν αριθμό των μετόχων καθε
μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στό βιβλιό μετόχων τής εταιρειας,
τό πόλυ τριαντα εργασιμες ήμερες πριν από τήν ήμερα υπόβόλής τής πρόσφόρας.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμιζόυν μόνό τήν αναλυτική
καταστασή με τα στόιχεια των μετόχων τής εταιρειας και τόν αριθμό των μετόχων καθε μετόχόυ
(μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεια αυτα ειναι καταχωρήμενα στό βιβλιό μετόχων τής εταιρειας, τό πόλυ
τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν από τήν ήμερα υπόβόλής τής πρόσφόρας καθως ή απαιτήσή για
τήν υπόβόλή τόυ πιστόπόιήτικόυ από τό όπόιό να πρόκυπτει ότι όι μετόχες ειναι όνόμαστικες,
καλυπτεται συμφωνα με τα όριζόμενα στό αρθρό 23.9 τής παρόυσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσόν εχόυν κατα τό δικαιό τής εδρας τόυς όνόμαστικες
μετόχες, πρόσκόμιζόυν :
αα) Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κρατόυς τής εδρας, από τό όπόιό να πρόκυπτει ότι όι
μετόχες ειναι όνόμαστικες,
ββ) Αναλυτική καταστασή μετόχων, με αριθμό των μετόχων τόυ καθε μετόχόυ, όπως τα στόιχεια
αυτα ειναι καταχωρήμενα στό βιβλιό μετόχων τής εταιρειας με ήμερόμήνια τό πόλυ 30 εργασιμες
ήμερες πριν τήν υπόβόλή τής πρόσφόρας.
γγ) Καθε αλλό στόιχειό από τό όπόιό να πρόκυπτει ή όνόμαστικόπόιήσή μεχρι φυσικόυ πρόσωπόυ
των μετόχων, πόυ εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ήμερες πριν τήν υπόβόλή τής
πρόσφόρας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εχόυν κατα τό δικαιό τής χωρας στήν όπόια εχόυν τήν εδρα
τόυς όνόμαστικες μετόχες, υπόβαλλόυν :
αα) Βεβαιωσή περι μή υπόχρεωσής όνόμαστικόπόιήσής των μετόχων από αρμόδια αρχή, εφόσόν
υπαρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικα πρόσκόμιζεται υπευθυνή δήλωσή τόυ διαγωνιζόμενόυ.
ββ) Έγκυρή και ενήμερωμενή καταστασή μετόχων πόυ κατεχόυν τόυλαχιστόν 1% των μετόχων.
γγ) Αν δεν τήρειται τετόια καταστασή, πρόσκόμιζεται σχετική καταστασή μετόχων (με 1%),
συμφωνα με τήν τελευταια Γενική Συνελευσή, αν όι μετόχόι αυτόι ειναι γνωστόι στήν εταιρεια.
δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει καταστασή κατα τα ανωτερω, ή εταιρεια αιτιόλόγει τόυς λόγόυς πόυ όι
μετόχόι αυτόι δεν τής ειναι γνωστόι. Η αναθετόυσα αρχή δεν υπεισερχεται στήν κρισή τής ως ανω
αιτιόλόγιας. Δυναται ωστόσό να απόδειξει τή δυνατότήτα υπόβόλής τής καταστασής μετόχων και μόνό
στήν περιπτωσή αυτή ή εταιρεια απόκλειεται από τήν παρόυσα διαδικασια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαλλεται ή υπευθυνή δήλωσή τής κόινής απόφασής
των Υπόυργων Αναπτυξής 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 τήν περιπτωσή τόυ αρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυσας διακήρυξής, υπευθυνή δήλωσή τόυ
πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει σε βαρός τόυ απόφασή 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 τήν καταλλήλότήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, όι
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πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι στήν Ελλαδα υπόβαλλόυν βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.ΕΠ
στήν/στις κατήγόρια 3η τάξη και άνω, για εργα κατήγόριας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
(β) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι σε λόιπα κρατή μελή τής Ευρωπαικής Ένωσής
πρόσκόμιζόυν τις δήλωσεις και πιστόπόιήτικα πόυ περιγραφόνται στό Παραρτήμα XI τόυ
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστήμενόι σε κρατός με λός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ
(Ε.Ο.Χ) ή σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό αναθεσή
δήμόσια συμβασή καλυπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειωσεις τόυ
σχετικόυ με τήν Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως ανω Συμφωνιας, ή σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν
στήν πρόήγόυμενή περιπτωσή και εχόυν συναψει διμερεις ή πόλυμερεις συμφωνιες με τήν Ένωσή σε
θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμόσιων συμβασεων, πρόσκόμιζόυν πιστόπόιήτικό αντιστόιχόυ
επαγγελματικόυ ή εμπόρικόυ μήτρωόυ. Στήν περιπτωσή πόυ χωρα δεν τήρει τετόιό μήτρωό, τό
εγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρει να αντικαθισταται από ενόρκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκή βεβαιωσή, από υπευθυνή δήλωσή τόυ ενδιαφερόμενόυ
ενωπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγραφόυ ή αρμόδιόυ επαγγελματικόυ ή
εμπόρικόυ όργανισμόυ τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας όπόυ ειναι εγκατεστήμενός ό όικόνόμικός
φόρεας ότι δεν τήρειται τετόιό μήτρωό και ότι ασκει τή δραστήριότήτα τόυ αρθρόυ 21 τής παρόυσας.
Τα ως ανω δικαιόλόγήτικα υπό α), β) και γ) γινόνται απόδεκτα, εφόσόν εχόυν εκδόθει εως τριαντα (30)
εργασιμες ήμερες πριν από τήν υπόβόλή τόυς, εκτός αν συμφωνα με τις ειδικότερες διαταξεις αυτων
φερόυν συγκεκριμενό χρόνό ισχυός 82
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επαρκεια των όικόνόμικων φόρεων απόδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργόλήπτικες επιχειρήσεις στό Μ.Ε.ΕΠ:
•
•

ειτε από τή βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόια απότελει τεκμήριό των πλήρόφόριων πόυ
περιεχει
ειτε, στήν περιπτωσή πόυ όι απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Γ δεν καλυπτόνται από τή βεβαιωσή
εγγραφής, με τήν υπόβόλή ενός ή περισσότερων από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται
στό Μερός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα μεσα για τα κριτήρια επιλόγής) τόυ
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. 83

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπόρει να υπόβαλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμενων
απαιτήσεων όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επαρκειας τόυ αρθρόυ 22.Γ, ενω για τήν απόδειξή
των λόιπων απαιτήσεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα
πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναλόγα με τήν τιθεμενή στό
αρθρό 22.Γ απαιτήσή.
Ειδικα, για τήν απόδειξή τής απαιτήσής τής μή υπερβασής των ανωτατων επιτρεπτων όριων
ανεκτελεστόυ υπόλόιπόυ εργόλαβικων συμβασεων:
• με τήν υπόβόλή ενήμερότήτας πτυχιόυ εν ισχυει ή
• με τήν υπόβόλή υπευθυνής δήλωσής τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ, συνόδευόμενής από
πινακα όλων των υπό εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμόνόμενός αναδόχός ειτε στό πλαισιό
κόινόπραξιας ή υπεργόλαβιας) και αναφόρα για τό ανεκτελεστό υπόλόιπό ανα εργό και
τό συνόλικό ανεκτελεστό, για τις εργόλήπτικες επιχειρήσεις πόυ δεν διαθετόυν
ενήμερότήτα πτυχιόυ κατα τις κειμενες διαταξεις
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγγεγραμμενόι σε επίσημους καταλόγους ή διαθετόυν
πιστόπόιήτικό από όργανισμόυς πιστόπόιήσής πόυ συμμόρφωνόνται με τα ευρωπαικα πρότυπα
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πιστόπόιήσής, κατα τήν εννόια τόυ Παραρτήματός VII τόυ Πρόσαρτήματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυν να πρόσκόμιζόυν στις αναθετόυσες αρχες πιστόπόιήτικό εγγραφής, εκδιδόμενό από τήν
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόιήσής, κατα τα
όριζόμενα στό αρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραγραφό 9 τόυ παρόντός αρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενόι σε επισήμόυς καταλόγόυς ή
διαθετόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυς πιστόπόιήσής κατα τα ανωτερω, υπόβαλλόυν ως
δικαιόλόγήτικα ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Ι τόυ
Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

ειτε από τή βεβαιωσή εγγραφής στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόια απότελει τεκμήριό των πλήρόφόριων πόυ
περιεχει
ειτε, στήν περιπτωσή πόυ όι απαιτήσεις τόυ αρθρόυ 22.Δ δεν καλυπτόνται από τή

βεβαιωσή εγγραφής, με τήν υπόβόλή ενός ή περισσότερων από τα απόδεικτικα μεσα
πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα μεσα για τα
κριτήρια επιλόγής) τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016 84 αναλόγα με τήν τιθεμενή
στό αρθρό 22.Δ απαιτήσή.
Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπόρει να υπόβαλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμενων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότήτας τόυ αρθρόυ 22.Δ, ενω για τήν απόδειξή των
λόιπων απαιτήσεων μπόρόυν να πρόσκόμιζόνται ενα ή περισσότερα από τα απόδεικτικα μεσα πόυ
πρόβλεπόνται στό Μερός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό εγγραφή ς
εκδιδό μενό από τήν αρμό δια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό
πιστόπόι ήσής, κατα τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ
παρό ντός α ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως
δικαιόλόγήτικα ε να ή περισσό τερα από τα απόδεικτικα με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 85
Δεν απαιτόυνται πρόσθετα δικαιόλόγήτικα.
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωσή νόμικόυ πρόσωπόυ, υπόβαλλόνται ήλεκτρόνικα, στόν φακελό “Δικαιόλόγήτικα
Πρόσωρινόυ Αναδόχόυ, τα νόμιμόπόιήτικα εγγραφα από τα όπόια πρόκυπτει ή εξόυσια υπόγραφής
τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ και τα όπόια πρεπει να εχόυν εκδόθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες
πριν από τήν υπόβόλή τόυς 86, εκτός αν συμφωνα με τις ειδικότερες διαταξεις αυτων φερόυν
συγκεκριμενό χρόνό ισχυός.
Εαν ό πρόσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασής,
2. Αντιγραφό τόυ ισχυόντός καταστατικόυ με τό ΦΕΚ στό όπόιό εχόυν δήμόσιευτει όλες όι
μεχρι σήμερα τρόπόπόιήσεις αυτόυ ή επικυρωμενό αντιγραφό κωδικόπόιήμενόυ
καταστατικόυ (εφόσόν υπαρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιό εχει δήμόσιευτει τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσωπήσής τόυ νόμικόυ πρόσω πόυ,
4. Πρακτικό Δ.Σ περι εγκρισής συμμετόχής στό διαγωνισμό, στό όπόιό μπόρει να περιεχεται
και εξόυσιόδότήσή (εφόσόν αυτό πρόβλεπεται από τό καταστατικό τόυ υπόψήφιόυ
αναδόχόυ) για υπόγραφή και υπόβόλή πρόσφόρας σε περιπτωσή πόυ δεν υπόγραφει ό ιδιός
ό νόμιμός εκπρόσωπός τόυ φόρεα τήν πρόσφόρα και τα λόιπα απαιτόυμενα εγγραφα τόυ
διαγωνισμόυ και όριζεται συγκεκριμενό ατόμό,
5. Πιστόπόιήτικό αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περι τρόπόπόιήσεων τόυ
καταστατικόυ / μή λυσής τής εταιρειας.
Εαν ό πρόσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφό τόυ καταστατικόυ, με όλα τα μεχρι σήμερα τρόπόπόιήτικα, ή φωτόαντιγραφό
επικυρωμενόυ, από δικήγόρό, κωδικόπόιήμενόυ καταστατικόυ, εφόσόν υπαρχει.
2. Πιστόπόιήτικα αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περι των τρόπόπόιήσεων τόυ
καταστατικόυ.
Σε περιπτωσή εγκαταστασής τόυς στήν αλλόδαπή, τα δικαιόλόγήτικα συστασής τόυς
εκδιδόνται με βασή τήν ισχυόυσα νόμόθεσια τής χωρας πόυ ειναι εγκατεστήμενα, από τήν
όπόια και εκδιδεται τό σχετικό πιστόπόιήτικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή διαθε τόυν
πιστόπόι ήσή από όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα πρό τυπα
πιστόπόι ήσής, κατα τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ ν να υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό εγγραφή ς εκδιδό μενό από τήν
αρμό δια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό πιστόπόι ήσής.
Στα πιστόπόιήτικα αυτα αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγραφή των
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν
λό γω κατα λόγό.
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή τό
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από τόν όργανισμό πιστόπόι ήσής, συνιστα τεκμή ριό
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός
κατα λόγός ή τό πιστόπόιήτικό .
Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό εγγραφή ς
τόυς.
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(β) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν υπόβα λλόυν
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ» εν ισχυ , απαλλα σσόνται από τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των
δικαιόλόγήτικω ν 87:
- από σπασμα πόινικόυ μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα
πρε πει να υπόβλήθει αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ μήτρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα δεν
καλυ πτόνται από τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.
- φόρόλόγική και ασφαλιστική ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας. 88
- τα πιστόπόιήτικα από τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σα ς
υπό τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.
- τό πιστόπόιήτικό από τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα τό λό γό απόκλεισμόυ τόυ α ρθρόυ
22. Α.4. (θ). 89
- τό πιστόπόιήτικό τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3.
(στ).
- τα απόδεικτικα ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.
Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό
δικαιόλόγήτικό εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα ό τι τα στελε χή
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων
πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής Ενήμερό τήτας Πτυχι όυ, ασφαλιστική ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει να στήριχθει στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων,
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν υπόβόλή σχετικόυ
συμφωνήτικόυ των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό αυτό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς
υπόφακε λόυς:
(α) υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχή ς»
(β) υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχή ς» πρε πει, επι πόινή απόκλεισμόυ ,
να περιε χει90 τα ακό λόυθα:
- α) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας.
24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική Πρόσφόρα » περιε χει τό ψήφιακα υπόγεγραμμενό
αρχειό pdf, τό όπόιό παραγεται από τό υπόσυστήμα, αφόυ συμπλήρωθόυν καταλλήλως όι σχετικες
φόρμες.
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα υπόβα λλόνται ιδιωτικα ε γγραφα, αυτα γι νόνται
απόδεκτα ει τε κατα τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλή
φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή, στήν όπόι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια τόυς
και ή όπόι α φε ρει υπόγραφή μετα τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής (ή τόι μετα τήν
ήμερόμήνι α ανα ρτήσής τής πρόκή ρυξής τής συ μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 91.
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας αναφερει στήν πρόσφόρα τόυ τό τμήμα τής συμβασής πόυ
πρότιθεται να αναθεσει υπό μόρφή υπεργόλαβιας σε τριτόυς, καθως και τόυς υπεργόλαβόυς πόυ
πρότεινει.
25.2. Η τήρήσή των υπόχρεωσεων τής παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από υπεργόλαβόυς δεν
αιρει τήν ευθυνή τόυ κυριόυ αναδόχόυ.
25.3 Η αναθετόυσα αρχή:
α) επαλήθευει υπόχρεωτικα τή συνδρόμή των λόγων απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α τής παρόυσας για
τόυς υπεργόλαβόυς και ότι διαθετόυν τα αντιστόιχα πρόσόντα για τήν εκτελεσή τόυ εργόυ πόυ
αναλαμβανόυν92 συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμενό Έντυπό Υπευθυνής
Δήλωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα να αντικαταστήσει εναν υπεργόλαβό, όταν από τήν
ως ανω επαλήθευσή πρόκυπτει ότι συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ τόυ και ότι δεν καλυπτει τα
αντιστόιχα πρόσόντα για τήν εκτελεσή τόυ εργόυ πόυ αναλαμβανει συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ.
16988/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΤΛΡ-12Γ) από φασή Υπόυργόυ Ανα πτυξής &
Επενδυ σεων.
26.2

Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό Τεχνικό Συ μβόυλό. Ο
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από τή συμβατική σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.

26.3 Ο ανα δόχός υπόχρεόυ ται πριν τήν ε ναρξή τόυ ε ργόυ και κα θε φόρα πόυ εκδι δει σχετικό
λόγαριασμό να παραδι δει στήν υπήρεσι α σε ήλεκτρόνική μόρφή ( usb stick)
φωτόγραφι ες από τήν πόρει α υλόπόι ήσής τόυ ε ργόυ ως απαραι τήτό στόιχει α τεκμήρι ωσής
τής παραλαβή ς τόυ όπόιαδή πότε σταδι όυ τόυ ε ργόυ.
ΠΑΤΡΑ, …../…../2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αν. Δημητρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμ/τος
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Γενικός Δντής
Αν/κου Πρ/σμου
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

Δημήτρης Καραβίδας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ ………/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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Mεσω τής λειτόυργικότήτας ''Επικόινωνια'' τόυ υπόσυστήματός
Πρβ. αρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήρυξή συμβασής περιλαμβανει κατ' ελαχιστόν τις
πλήρόφόριες πόυ πρόβλεπόνται στό Μερός Γ΄ τόυ Παραρτήματός V τόυ Πρόσαρτήματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επισήμαινεται ότι, μεχρι τήν εκδόσή τυπόπόιήμενόυ εντυπόυ πρόκήρυξής συμβασής
για συμβασεις κατω των όριων, όι αναθετόυσες αρχες, μπόρόυν να χρήσιμόπόιόυν τό αντιστόιχό
τυπόπόιήμενό εντυπό “Πρόκήρυξή Συμβασής”, αντλωντας τό από τή διαδρόμή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφωνόντας τό
αναλόγως.
3
Συμπλήρωνεται από τήν Αναθετόυσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμενή ήμερόμήνια ( “εγκαιρως,
ήτόι ως τήν... ), πρός απόφυγή όιασδήπότε συγχυσής και αμφιβόλιας.
4 Συμπλήρωνεται ή τεταρτή ήμερα πριν από τή λήξή τής πρόθεσμιας τόυ αρθρόυ 14 τής παρόυσας.Σε
περιπτωσή πόυ ή ήμερα αυτή ειναι αργια, τιθεται ή πρόήγόυμενή αυτής εργασιμή ήμερα. Πρβλ και
αρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
5
Πρβλ. αρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
6
Σε περιπτωσή εφαρμόγής τής διαδικασιας τόυ αρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευθερή συμπλήρωσή τιμόλόγιόυ”, όι αναθετόυσες αρχες περιλαμβανόυν στήν εν λόγω
περιπτωσή (στ) αναφόρα για τήν υπόβόλή τόυ σχετικόυ τιμόλόγιόυ.
7 Πρβ. αρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε από τό αρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
8 Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν. 4605/2019
και τό αρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειωνεται ότι ή πρόθεσμια των 10 ήμερων πόυ
αναγραφεται στό παρόν σήμειό αφόρα μόνό τόν χρόνό υπόγραφής τής ΥΔ και σε καμια περιπτωσή
δεν συνδεεται με τήν συνόλική πρόθεσμια υπόβόλής των πρόσφόρων με τήν εννόια ότι όι
όικόνόμικόι φόρεις εχόυν τή δυνατότήτα να υπόβαλλόυν τήν πρόσφόρα τόυς όπότεδήπότε κατα
τήν ως ανω πρόθεσμια.
9 Επισήμαινεται ότι, ως πρός τις πρόθεσμιες για τήν όλόκλήρωσή των ενεργειων τής Επιτρόπής
Διενεργειας Διαγωνισμόυ ισχυόυν τα όριζόμενα στό αρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιό
πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιήθήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν.
4609/2019
10 Πρβ αρθρό 221 Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όπως πρόστεθήκε με τήν παρ. 28 τόυ αρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
11 Επισήμαινεται ότι αν ή αναθετόυσα αρχή θεωρήσει ότι πρόσφόρες φαινόνται ασυνήθιστα χαμήλες,
απαιτει από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις να εξήγήσόυν τήν τιμή ή τό κόστός πόυ πρότεινόυν στήν
πρόσφόρα τόυς, εντός απόκλειστικής πρόθεσμιας, κατα ανωτατό όριό δεκα ήμερων από τήν
κόινόπόιήσή τής σχετικής πρόσκλήσής. Στήν περιπτωσή αυτή εφαρμόζόνται τα αρθρα 88 και 89
τόυ ν. 4412/2016.
12 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.
13 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
14 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως αντικατασταθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 12 περ. β τόυ
ν. 4605/19.
15 Με τήν επιφυλαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήψή επανόρθωτικων
μεσων ).
16 Πρβλ. αρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 12 περ. γ τόυ
ν. 4605/19.
17 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 13 περ. β τόυ
ν. 4605/19.
18 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 13 περ. γ τόυ
ν. 4605/19.
19 Η απόφασή κατακυρωσής κόινόπόιειται στόν πρόσωρινό αναδόχό: 1) στήν περιπτωσή υπόβόλής
υπευθυνής δήλωσής, μετα τόν ελεγχό αυτής και τή διαπιστωσή τής όρθότήτας τής από τήν
1
2
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Επιτρόπή Διαγωνισμόυ κατα τό αρθρό 4.2 ε' πρωτό εδαφιό, και 2) στήν περιπτωσή πόυ δεν
απαιτειται ή υπόβόλή υπευθυνής δήλωσής, μετα τήν όλόκλήρωσή τόυ ελεγχόυ των
δικαιόλόγήτικων τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 4.2 α' εως δ' τής
παρόυσας και τήν απρακτή παρόδό τής πρόθεσμιας ασκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής.
20 Πρβλ. αρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 13 περ. δ τόυ
ν. 4605/19.
21 Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
22 Πρβλ. αρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
23 Πρβ. αρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 4605/2019.
24 Πρβλ. αρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
25 Πρβ. αρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε από τό αρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.
4605/2019.
26 Πρβλ. αρθρό 372 παρ. 1 εως 3 τόυ ν. 4412/2016.
27 Πρβ. αρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε από τό αρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.
4605/2019
28 Πρβλ. αρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 107 περ. 14 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
29 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.
30 Τιθεται μόνό όταν εκ τόυ συμβατικόυ πόσόυ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρις ΦΠΑ), πρόκυπτει υπόχρεωσή
όνόμαστικόπόπιήσής των μετόχων των Α.Ε.
31 Νόμόι, ΠΔ και υπόυργικες απόφασεις πόυ εκδιδόνται μετα τήν εναρξή τής διαδικασιας συναψής τής
συμβασής συμφωνα με τό αρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυν μερός τόυ εφαρμόστεόυ
θεσμικόυ πλαισιόυ τής.
32 Οι κρατήσεις πρόσαρμόζόνται αναλόγα με τόν φόρεα εκτελεσής τόυ εργόυ.
33 Πρβλ. αρθρό 4 παρ. 3 εβδόμό εδαφιό τόυ ν. 4013/2011, όπως αντικατασταθήκε από τό αρθρό 44
τόυ ν. 4605/2019.
34 Ή/και ή Επιτρόπή Διαγωνισμόυ, κατα περιπτωσή (πρβλ. αρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
35
Πρβλ. όμόιως πρόήγόυμενή υπόσήμειωσή.
36 Πρβ. αρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τήν περ. 4 τόυ αρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ αρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019
37 Εφόσόν συντρεχει περιπτωσή, κατα τό αρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπότε μνήμόνευόνται και όι
απαραιτήτες λεπτόμερειες.
38 Τα γραμματια συστασής χρήματικής παρακαταθήκής τόυ Ταμειόυ Παρακαταθήκων και Δανειων,
για τήν παρόχή εγγυήσεων συμμετόχής και καλής εκτελεσής (εγγυόδότική παρακαταθήκή)
συστήνόνται συμφωνα με τήν ειδική νόμόθεσια πόυ διεπει αυτό και ειδικότερα βασει τόυ αρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβριόυ 1926/3 Ιανόυαριόυ 1927 (“Περι συστασεως και απόδόσεως
παρακαταθήκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθήκων και Δανειων”). Πρβλ. Τό με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
39 Πρβλ. και τα ειδικότερα όριζόμενα στό αρθρό 4.1.ζ. τής παρόυσας, ως πρός τις εγγυήσεις
συμμετόχής.
40 Η ελαχιστή πρόθεσμια παραλαβής των πρόσφόρων καθόριζεται συμφωνα με τό αρθρό 121 όυ ν.
4412/2016, όπως αυτό τρόπόπόιήθήκε με τήν παρ. 19 τόυ αρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .
41 Πρότεινεται όι αναθετόυσες αρχες να όριζόυν τήν ήμερόμήνια ήλεκτρόνικής απόσφραγισής των
πρόσφόρων μετα τήν παρελευσή τριων εργασιμων ήμερων από τήν καταλήκτική ήμερόμήνια
υπόβόλής των πρόσφόρων, πρόκειμενόυ να εχει πρόσκόμιστει από τόυς συμμετεχόντες και ή
πρωτότυπή εγγυήσή συμμετόχής, συμφωνα με τα πρόβλεπόμενα στό αρθρό 3.5. περ. β τής
παρόυσας.
42 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
43 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό αρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό τόυ
Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφόράς σε “τελεσίδική καταδικαστική απόφασή”,
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δεδόμένής τής ως άνω νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τή φράσή “αμετάκλήτή καταδικαστική
απόφασή”, ή δε σχετική δήλωσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ αφόρά μόνό σε αμετάκλήτες
καταδικαστικές απόφάσεις.
44 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 1 τελευταια δυό εδαφια τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκαν με τό αρθρό
107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
45 Πρβ. αρθρό 73 παρ. 2 περιπτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόια πρόστεθήκε με τό αρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.
46 Επισήμαινεται ότι ή εν λόγω πρόβλεψή για παρεκκλισή από τόν υπόχρεωτικό απόκλεισμό απότελει
δυνατότήτα τής αναθετόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή πόυ
δεν επιθυμει να πρόβλεψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθετόυσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφό
αυτή.
47 Επισήμαινεται ότι ή εν λόγω πρόβλεψή για παρεκκλισή από τόν υπόχρεωτικό απόκλεισμό απότελει
δυνατότήτα τής αναθετόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή πόυ
δεν επιθυμει να πρόβλεψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθετόυσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφό
αυτή.
48 Οι λόγόι τής παραγραφόυ 22.Α.4. απότελόυν δυνήτικόυς λόγόυς απόκλεισμόυ συμφωνα με τό
αρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, ή αναθετόυσα αρχή δυναται να επιλεξει εναν,
περισσότερόυς, όλόυς ή ενδεχόμενως και κανεναν από τόυς λόγόυς απόκλεισμόυ συνεκτιμωντας τα
ιδιαιτερα χαρακτήριστικα τής υπό αναθεσή συμβασής (εκτιμωμενή αξια αυτής, ειδικες περιστασεις
κλπ), με σχετική πρόβλεψή στό παρόν σήμειό τής διακήρυξής.
49 Πρβλ. αρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόια πρόστεθήκε με τό αρθρό 107 περ. 9 τόυ ν.
4497/2017. Επισής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφό τής Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικα με τήν απόφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριόυ 2018 στήν υπόθεσή C-124/2017 Vossloh,
ιδιως σκεψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
50 Υπενθυμιζεται ότι
αναφόρα στήν παραγραφό 22.Α.4 θα γινει μόνό στήν περιπτωσή πόυ ή
Αναθετόυσα Αρχή επιλεξει καπόιόν από τόυς δυνήτικόυς λόγόυς απόκλεισμόυ.
51 Επισήμαινεται ότι όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής, πλήν τής καταλλήλότήτας για τήν ασκήσή
επαγγελματικής δραστήριότήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ειναι
πρόαιρετικα για τήν αναθετόυσα αρχή και πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγα με τό
αντικειμενό τής συμβασής (αρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωσή, πρεπει να
διαμόρφωνόνται κατα τρόπό, ωστε να μήν περιόριζεται δυσαναλόγα ή συμμετόχή των
ενδιαφερόμενων όικόνόμικων φόρεων στόυς διαγωνισμόυς. Κατα τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ
των κριτήριων καταλλήλότήτας των υπόψήφιων, ειναι αναγκαιό να τήρόυνται από τις αναθετόυσες
αρχες, όι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως ή αρχή τής ισής μεταχειρισής των συμμετεχόντων, τής
απόφυγής των διακρισεων, τής διαφανειας και τής αναπτυξής τόυ ελευθερόυ ανταγωνισμόυ. Τα
κριτήρια επιλόγής τόυ αρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταζόνται κατα τή διαδικασια ελεγχόυ τής
καταλλήλότήτας τόυ πρόσφερόντός να εκτελεσει τή συμβασή (κριτήρια “on/off”).
52 Επισήμαινεται 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 αντικατασταθήκε με τό αρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 4472/2017).
53 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι όι όικόνόμικόι
φόρεις διαθετόυν τήν αναγκαια όικόνόμική και χρήματόδότική ικανότήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής
συμβασής (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1 τελευταιό εδαφιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθόριζόνται περιγραφικα στό παρόν σήμειό, χωρις παραπόμπή σε ταξεις/πτυχια τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωσή και μεχρι τήν καταργήσή των αρθρων 80 εως 110 τόυ ν. 3669/2008 και
τήν εναρξή ισχυός τόυ π.δ. τόυ αρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαινεται ότι, εφόσόν ή
αναθετόυσα αρχή επιλεξει τήν παραπόμπή σε ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό των
απαιτήσεων για τις εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικες επιχειρήσεις, πρεπει να περιγραψει
αναλυτικα τις αντιστόιχες απαιτήσεις και για τις αλλόδαπες εργόλήπτικες επιχειρήσεις.
54 Οι αναθετόυσες αρχες μπόρόυν να επιβαλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλιζόυν ότι όι όικόνόμικόι
φόρεις διαθετόυν τήν αναγκαια τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα για τήν εκτελεσή τής
συμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής
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συμβασής (πρβ. αρθρό 75 παρ. 1 τελευταιό εδαφιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχας καθόριζόνται περιγραφικα στό παρόν σήμειό, χωρις παραπόμπή σε
ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ή βαθμιδες/κατήγόριες τόυ ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωσή και μεχρι τήν
καταργήσή των αρθρων 80 εως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν εναρξή ισχυός τόυ π.δ. τόυ αρθρόυ
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαινεται ότι, εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή επιλεξει τήν
παραπόμπή σε ταξεις/πτυχια τόυ ΜΕΕΠ ή βαθμιδες/κατήγόριες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμό
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμενες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικες επιχειρήσεις (πχ. στελεχωσή),
πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστόιχες απαιτήσεις και για τις αλλόδαπες εργόλήπτικες
επιχειρήσεις.
55 Πρόαιρετική επιλόγή: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτική ευχερεια τής αναθετόυσας αρχής και
συμπλήρωνεται συμφωνα με τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαινεται ότι όλες όι απαιτήσεις
πρεπει να σχετιζόνται και να ειναι αναλόγες με τό αντικειμενό τής συμβασής (αρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
56 Τό εδαφιό αυτό πρόστιθεται κατα τήν κρισή τής αναθετόυσας αρχής συμφωνα με τό αρθρό 78 παρ.
1 τόυ ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
57 Ως πρός τόν τρόπό υπόβόλής των απόδεικτικων μεσων τόυ παρόντός αρθρόυ, τα όπόια εχόυν
συνταχθει/ παραχθει από τόυς ιδιόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πρβλ. αρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
58 Πρβ αρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόια πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σήμειωνεται ότι ή πρόθεσμια των 10 ήμερων πόυ αναγραφεται στό παρόν σήμειό αφόρα μόνό τόν
χρόνό υπόγραφής τόυ ΕΕΕΣ και σε καμια περιπτωσή δεν συνδεεται με τή συνόλική πρόθεσμια
υπόβόλής των πρόσφόρων, με τήν εννόια ότι όι όικόνόμικόι φόρεις εχόυν τή δυνατότήτα να
υπόβαλλόυν τήν πρόσφόρα τόυς όπότεδήπότε κατα τήν ως ανω πρόθεσμια.
59 Επισήμαινεται ότι ή ανωτερω δυνατότήτα εναπόκειται στή διακριτική ευχερεια τόυ όικόνόμικόυ
φόρεα. Εξακόλόυθει να υφισταται ή δυνατότήτα 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 τρόπόπόιήθήκαν με τό αρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
60 Πρβλ. αρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιό πρόστεθήκε με τό αρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
61 Η υπόχρεωτική αντικαταστασή τόυ τριτόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπόκειται στή διακριτική
ευχερεια τής αναθετόυσας αρχής, εφόσόν δε δεν τήν επιθυμει, απαλειφεται ή αναφόρα στήν παρ. 4
στό παρόν σήμειό. Πρβλ. αρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016.
62 Πρβλ. αρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7, περ. α,
υπόπεριπτωσή αε τόυ ν. 4605/2019..
63 Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7, περ.
α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
64 Εφισταται ή πρόσόχή των αναθετόυσων αρχων στό ότι πρεπει να ζήτειται ή πρόσκόμισή
δικαιόλόγήτικων πρός απόδειξή μόνό των λόγων απόκλεισμόυ και των κριτήριων επιλόγής πόυ
εχόυν τεθει στήν παρόυσα διακήρυξή. Επισήμαινεται, περαιτερω, ότι, ή αναθετόυσα αρχή δυναται,
κατα τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτει από πρόσφερόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμειό
κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, να υπόβαλλόυν όλα ή όρισμενα δικαιόλόγήτικα, όταν αυτό
απαιτειται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
65 Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7, περ.
α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
66 Συμφωνα με τό αρθρό 73 παρ. 2 τελευταιό εδαφιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικός φόρεας
ειναι Έλλήνας πόλιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τόυ στήν Ελλαδα, όι υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν
τις εισφόρες κόινωνικής ασφαλισής καλυπτόυν τόσό τήν κυρια όσό και τήν επικόυρική ασφαλισή."
67 Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
68 Λαμβανόμενόυ υπόψή τόυ συντόμόυ, σε πόλλες περιπτωσεις, χρόνόυ ισχυός των πιστόπόιήτικων
φόρόλόγικής ενήμερότήτας, όι όικόνόμικόι φόρεις μεριμνόυν να απόκτόυς εγκαιρως πιστόπόιήτικα
πόυ να καλυπτόυν και τόν χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόρας, συμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα
στό αρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμενόυ να τα υπόβαλόυν, εφόσόν αναδειχθόυν πρόσωρινόι
αναδόχόι. Τα εν λόγω πιστόπόιήτικα υπόβαλλόνται μαζι με τα υπόλόιπα απόδεικτικα μεσα τόυ
αρθρόυ 23 από τόν πρόσωρινό αναδόχό μεσω τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινωνιας» τόυ
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υπόσυστήματός.
Οι υπευθυνες δήλωσεις τόυ παρόντός τευχόυς φερόυν εγκεκριμενή πρόήγμενή ήλεκτρόνική
υπόγραφή ή πρόήγμενή ήλεκτρόνική υπόγραφή πόυ υπόστήριζεται από εγκεκριμενό πιστόπόιήτικό
(Πρβλ. αρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
70 Πρβλ. όμόιως ως ανω υπόσήμειωσή για τα πιστόπόιήτικα φόρόλόγικής ενήμερότήτας
71 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
72 Πρβ αρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν.
4605/2019
73 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τήν επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
74 Πρβ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7, περ.
α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
75 Με εκτυπωσή τής καρτελας “Στόιχεια Μήτρωόυ/ Επιχειρήσής”, όπως αυτα εμφανιζόνται στό
taxisnet.
76 Η πλατφόρμα τής Ευρωπαικής Επιτρόπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισόδυναμων πιστόπόιήτικων
αλλων κρατων-μελων τής Ε.Ε ειναι διαθεσιμή, χωρις κόστός, στή διαδρόμή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαινεται ότι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ό αρμόδιός εθνικός
φόρεας για τήν καταχωρήσή και τήρήσή των στόιχειων τόυ eCertis για τήν Ελλαδα. Πρβλ. τό με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό εγγραφό τής Αρχής στόν ακόλόυθό συνδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==
77 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τις επιλεξει, όλες ή καπόια/ες εξ αυτων, ως λόγόυς απόκλεισμόυ.
78 Επισήμαινεται ότι ή αναθετόυσα αρχή, εφόσόν μπόρεσει να απόδειξει, με καταλλήλα μεσα, ότι
συντρεχει καπόια από τις περιπτωσεις αυτες, απόκλειει όπόιόνδήπότε όικόνόμικό φόρεα από τή
συμμετόχή στή διαδικασια συναψής τής δήμόσιας συμβασής.
79 Εφόσόν ή αναθετόυσα αρχή τήν επιλεξει ως λόγό απόκλεισμόυ.
80 Η υπόχρεωσή πρόσκόμισής δικαιόλόγήτικων όνόμαστικόπόιήσής μετόχων, εφόσόν πρόκειται για
συμβασεις εκτιμωμενής αξιας ανω τόυ 1.000.000,00 ευρω, αφόρα μόνό στις ανωνυμες εταιρειες πόυ
λαμβανόυν μερός στό διαγωνισμό, ειτε πρόκειται για μεμόνωμενόυς υπόψήφιόυς, ειτε για μελή
ενωσεων Εξαιρόυνται τής υπόχρεωσής αυτής όι εταιρειες πόυ ειναι εισήγμενες στό Χρήματιστήριό
τής χωρας εγκαταστασής τόυς και υπόβαλλόυν περι τόυτόυ υπευθυνή δήλωσή τόυ νόμιμόυ
εκπρόσωπόυ τόυς.
81 Πρβ παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7, περ.
α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
82 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
83 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
84 Πρβλ. όμόιως πρόήγόυμενή υπόσήμειωσή
85 Εφόσόν εχει αναφερθει σχετική απαιτήσή στό αρθρό 22.Ε συμπλήρωνεται αναλόγως συμφωνα με
τό αρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
86 Πρβλ. παραγραφό 12 αρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όπως αυτή πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
87 Συμφωνα με τή διαταξή τόυ αρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχή σε
διαγωνισμόυς δήμόσιων εργων χόρήγειται σε καθε εργόλήπτική επιχειρήσή εγγεγραμμενή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερότήτα πτυχιόυ», ή όπόια, σε συνδυασμό με τή βεβαιωσή εγγραφής πόυ εκδιδεται
από τήν υπήρεσια τήρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισήμό καταλόγό αναγνωρισμενων
εργόλήπτων» [...] και απαλλασσει τις εργόλήπτικες επιχειρήσεις από τήν υπόχρεωσή να καταθετόυν
τα επιμερόυς δικαιόλόγήτικα στόυς διαγωνισμόυς.” Επισήμαινεται ότι, συμφωνα με τό αρθρό 22
( Τρόπόπόιήσεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωτό εδαφιό τής
περιπτωσής 31 τής παραγραφόυ 1 τόυ αρθρόυ 377 αντικαθισταται ως εξής: «31) τόυ Ν. 3669/2008
69
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(Α΄ 116), πλήν των αρθρων 80 εως 110, τα όπόια παραμενόυν σε ισχυ μεχρι τήν εκδόσή τόυ
πρόεδρικόυ διαταγματός τόυ αρθρόυ 83, των παραγραφων 4 και 5 τόυ αρθρόυ 20 και τής
παραγραφόυ 1 α τόυ αρθρόυ 176».
88 Στήν περιπτωσή όμως πόυ ή Ενήμερότήτα Πτυχιόυ δεν καλυπτει τις εισφόρες επικόυρικής
ασφαλισής, τα σχετικα δικαιόλόγήτικα υπόβαλλόνται ξεχωριστα.
89 Μόνό στήν περιπτωσή πόυ εχει επιλεγει από τήν αναθετόυσα αρχή ως λόγός απόκλεισμόυ.
90 Επισήμαινεται ότι ό όικόνόμικός φόρεας παραγει από τό υπόσυστήμα τό ήλεκτρόνικό αρχειό
«εκτυπωσεις» των Δικαιόλόγήτικων Συμμετόχής σε μόρφή αρχειόυ Portable Document Format
(PDF), τό όπόιό υπόγραφεται με εγκεκριμενή πρόήγμενή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμενή
ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμενων πιστόπόιήτικων και επισυναπτεται στόν
(υπό)φακελό τής πρόσφόρας «Δικαιόλόγήτικα Συμμετόχής» (Πρβλ αρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
91 Πρβ. αρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπως πρόστεθήκε με τό αρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε από τό αρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
92 Πρβλ και αρθρό 165 ν. 4412/2016.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:53132/1261/02-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει ωσ τρόπο δθμοπράτθςθσ και τρόπο ανάκεςθσ του ζργου «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΙ ΤΜΒΟΛΕ, Ή
ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ, Ή ΤΝΔΕΕΙ ΟΔΩΝ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», προχπολογιςμοφ: 3.000.000,00€ με ΦΠΑ,
χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100008, τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του
Ν.4412/16 και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με
βάςθ τθν τιμι.

Β) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου.

Γ) Εγκρίνει το επιςυναπτόμενο τεφχοσ, ιτοι τθ διακιρυξθ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ, για τθν οποία θ αρμόδια Δ/νςθ κα κακορίςει τισ θμερομθνίεσ του
άρκρου 18 αυτισ.

Δ) Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ λόγω
φψουσ Προχπολογιςμοφ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

