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ivΟ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχοχόχυ για την κατασκευηο τόχυ εοργόχυ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Εκτιμώμενης αξίας  200.000,00 Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),

πόχυ θα διεξαχθει ο συομφωνα με α) τις διαταοξεις  τόχυ ν.  4412/2016 (Α  1’ 14κ) και β) τόχυς όχορόχυς της
παρόχυοσας και

καλεί

τόχυς ενδιαφερόχομενόχυς όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  να υπόχβαολόχυν πρόχσφόχρα ο για την αναοδειξη αναδόχοχόχυ
κατασκευηος τόχυ ως αονω εοργόχυ.
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Άρθρόχ 6 (Α Γλωοσσα διαδικασιοας

Άρθρόχ κ Εφαρμόχστεοα νόχμόχθεσιοα

Άρθρόχ 8 Χρηματόχδόχοτηση τόχυ Έργόχυ, Φόχορόχι, Δασμόχιο, κ.λ.π. Α Πληρωμηο 1ναδόχοχόχυ

Άρθρόχ 9 Συμπληορωση Α απόχσαφηονιση πληρόχφόχριωον και δικαιόχλόχγητικωον

Άρθρόχ 10 1πόχοφαση αναοληψης υπόχχρεοωσης - Έγκριση δεοσμευσης πιοστωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρόχ 11 Τιοτλόχς, πρόχυοπόχλόχγισμόχος, τόχοπόχς, περιγραφηο και όχυσιωοδη χαρακτηριστικαο 
τόχυ εοργόχυ

Άρθρόχ 12 Πρόχθεσμιοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ

Άρθρόχ 13 Διαδικασιοα συοναψης συομβασης Α Όρόχι υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 14 Κριτηοριόχ 1ναοθεσης 

Άρθρόχ 15 Εγγυοηση συμμετόχχηος 

Άρθρόχ 16 (Α Χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος Α Ρηοτρα Πρόχοσθετης Καταβόχληος  Πριμ)

Άρθρόχ 1κ Εγγυηοσεις καληος εκτεολεσης και λειτόχυργιοας τόχυ εοργόχυ 

Άρθρόχ 1κ1 Έκδόχση εγγυητικωον

Άρθρόχ 18 Ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 19 Χρόχονόχς ισχυοόχς πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 20 Δημόχσιόχοτητα Α Δαπαονες δημόχσιοευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρόχ 21 Δικαιόχυομενόχι συμμετόχχηος στη διαδικασιοα συοναψης συομβασης
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Άρθρόχ 22 Κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος

Άρθρόχ 23 1πόχδεικτικαο μεοσα πόχιόχτικηος επιλόχγηος

Άρθρόχ 24 Περιεχόχομενόχ Φακεολόχυ Πρόχσφόχραος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρόχ 25

Άρθρόχ 26 (Α        

Υπεργόχλαβιοα

Διαοφόχρες ρυθμιοσεις
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας v

1.1 1ναθεοτόχυσα αρχηο: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οδόχος : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Λ1ΜΠΡ1ΚΗ 19 
Ταχ.Κωδ. : 145 κ2 - ΔΡΟΣΙ1
Τηλ. : 213-2140125
E-mail
Telefax

:
:

nika@dionysos.gr
213-2140121

Πληρόχφόχριοες: : κ. Νιοκα

1.2 Εργόχδόχοτης ηο Κυοριόχς τόχυ Έργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.3 Φόχρεοας κατασκευηος τόχυ εοργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
1.4 Πρόχιοσταομενη 1ρχηο: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.5 Διευθυονόχυσα  η ο Επιβλεοπόχυσα  Υπηρεσιοα: Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η δημόχπρασιοα θα διενεργηθειο στην Δρόχσιαο, την   Πέμπτη 14 Σεπ  τεμβρίου 2017   και ωορα   10:00π.μ.
και απόχο την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ1 ΤΟΥ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ  vi    Γρηγ. Λαμπραοκη 19 Α 145κ2 Δρόχσιαο)

1.6 1ρμόχοδιόχ Τεχνικόχο Συμβόχυολιόχ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ1Σ 1ΤΤΙΚΗΣ
Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπηρεσιοες  μεταστεγασθόχυον  κατα ο τη  διαορκεια  της  διαδικασιοας
αναοθεσης ηο εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δηλωοσόχυν αομεσα τα νεοα τόχυς στόχιχειοα
στόχυς πρόχσφεορόχντες ηο στόχν αναοδόχχόχ.
Εφόχοσόχν όχι ανωτεορω υπηρεσιοες ηο/και τα απόχφαινόχομενα όχοργανα τόχυ Φόχρεοα Κατασκευηος
καταργηθόχυον,  συγχωνευτόχυον η ο με όχπόχιόχνδηοπόχτε τρόχοπόχ μεταβληθόχυον κατα ο τη διαορκεια
της διαδικασιοας αναοθεσης ηο εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δηλωοσόχυν αομεσα και
εγγραοφως  στόχυς  πρόχσφεορόχντες  η ο στόχν  αναοδόχχόχ  τα  στόχιχειοα  των  υπηρεσιωον  ηο
απόχφαινόχομενων όχργαονων, τα όχπόχιοα καταο τόχν νόχομόχ απόχτελόχυον καθόχλικόχο διαοδόχχόχ των εν
λόχογω όχργαονων πόχυ υπεισεορχόχνται στα δικαιωοματα και υπόχχρεωοσεις τόχυς.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1.  Τα εογγραφα της  συομβασης κατα ο την εοννόχια  της  περιπτ.  14 της  παρ.  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  τόχυ  ν.
4412/2016 (Α για τόχν παρόχοντα διαγωνισμόχο ειοναι τα ακόχολόχυθα :
α) η με  αρ. 2395κ/16 (Α-8-201κ πρόχκηορυξη συομβασης όχοπως δημόχσιευοθηκε  στόχ  τευοχόχς Διακηρυοξεων
Δημόχσιοων Συμβαοσεων της Εφημεριοδας της Κυβεορνησης vii

β) η παρόχυοσα διακηορυξη,
γ) τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης  Τ.Ε.Υ.Δ) τόχυ αορθρόχυ κ9 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016 (Α
 ΦΕΚ Β/36 (Α98/16 (Α-11-2016 (Α) ,
δ) τόχ εοντυπόχ όχικόχνόχμικηος πρόχσφόχραος,
ε) όχ πρόχυοπόχλόχγισμόχος δημόχπραοτησης, 
στ) τόχ τιμόχλόχογιόχ δημόχπραοτησης, 
ζ) η ειδικηο συγγραφηο υπόχχρεωοσεων,
η) η τεχνικηο συγγραφηο υπόχχρεοωσεων 
θ) τόχ τευοχόχς συμπληρωματικωον τεχνικωον πρόχδιαγραφωον,
ια) τόχ τευοχόχς τεχνικηος περιγραφηος,
ιβ) η τεχνικηο μελεοτη,
ιγ)  τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

2.2 Για  την  παραλαβη ο των  τευχωον,  όχι  ενδιαφερόχομενόχι  μπόχρόχυον  ειοτε  να  επισκεοπτόχνται  την
ιστόχσελιοδα  τόχυ  Δηομόχυ  Διόχνυοσόχυ   www      .      dionysos      .      gr  )  και  να  κατεβαοζόχυν/εκτυπωονόχυν  τα τευοχη
τόχυ  διαγωνισμόχυο,  ειοτε  να  καταβαολλόχυν  τη  δαπαονη  αναπαραγωγηος  τόχυς,  πόχυ  ανεορχεται  σε  20
ΕΥΡΩ, εκτόχος εαον αναλαοβόχυν με δαπαονη και επιμεολειαο τόχυς την αναπαραγωγηο. Οι ενδιαφερόχομενόχι
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μπόχρόχυον  ακόχομα,  να  λαοβόχυν γνωοση των εγγραοφων της  συομβασης  στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (Γρ.  Λαμπράκη 19,  Δροσιά,  2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:00-14:00.  Οι  ενδιαφερόχομενόχι  μπόχρόχυον  επιοσης  να  παραλαοβόχυν  τα  παραπαονω  στόχιχειοα  και
ταχυδρόχμικαο,  εφόχοσόχν  τα  ζητηοσόχυν  εογκαιρα  και  εμβαοσόχυν,  κατόχοπιν  συνεννόχοησης  με  την
αναθεοτόχυσα  αρχηο,  πεοραν  της  αναφερόχμεονης  στόχ  πρωοτόχ  εδαοφιόχ  δαπαονης  και  τη  δαπαονη  της
ταχυδρόχμικηος απόχστόχληος τόχυς. Η αναθεοτόχυσα αρχηο απόχστεολλει τα ζητηθεοντα στόχιχειοα μεοσω των
Ελληνικωον Ταχυδρόχμειοων ηο ιδιωτικωον εταιρειωον μεταφόχραος αλληλόχγραφιοας και χωριος να φεορει
ευθυονη  για  την  εογκαιρη  αοφιξη  τόχυς  στόχν  ενδιαφερόχομενόχ viii ix.  Ειδικα ο όχοσόχν  αφόχρα ο τόχ  εοντυπόχ
Οικόχνόχμικηος  Πρόχσφόχραος,  αυτόχ ο χόχρηγειοται  ιδιόχχειορως   στόχυς  ενδιαφερόχομενόχυς  όχικόχνόχμικόχυος
φόχρειος  η ο σε  εξόχυσιόχδόχτημεονόχυς  αντιπρόχσωοπόχυς  τόχυς  η ο απόχστεολλεται  μεοσω  των  Ελληνικωον
Ταχυδρόχμειοων ηο ιδιωτικωον εταιρειωον μεταφόχραος αλληλόχγραφιοας και χωριος η αναθεοτόχυσα αρχηο
να φεορει ευθυονη για την εογκαιρη αοφιξη τόχυς στόχν ενδιαφερόχομενόχ.   

2.3  Εφόχοσόχν  εοχόχυν  ζητηθει ο εγκαιορως,  ηοτόχι  εοως  την 7-9-2017  ώρα  14:00xόχι  αναθεοτόχυσες  αρχεος
παρεοχόχυν  σε  όχολόχυς  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  συμμετεοχόχυν  στη  διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης
συμπληρωματικεος  πληρόχφόχριοες  σχετικα ο με  τις  πρόχδιαγραφεος  και  όχπόχιαδηοπόχτε  σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο, τόχ αργόχοτερόχ στις  8/09/2017xi

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φαοκελόχι των πρόχσφόχρωον υπόχβαολλόχνται μεοσα στην πρόχθεσμιοα τόχυ αορθρόχυ 18 ειοτε  α) με
καταοθεση ο τόχυς  στην  Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο ειοτε   β)  με  συστημεονη  επιστόχλη ο πρόχς  την
αναθεοτόχυσα  αρχη ο ειοτε   γ)  με  καταοθεση ο τόχυς  στόχ  πρωτόχοκόχλλόχ  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Λ1ΜΠΡ1ΚΗ  19,  145κ2  ΔΡΟΣΙ1  Α  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙ1Σ  Α  1 όχς

ΟΡΟΦΟΣ). Σε  περιοπτωση ταχυδρόχμικηος  απόχστόχληος  η ο καταοθεσης  στόχ  πρωτόχοκόχλλόχ,  όχι  φαοκελόχι
πρόχσφόχραος  γιονόχνται  δεκτόχι ο εφόχοσόχν  εοχόχυν  πρωτόχκόχλληθει ο στόχ  πρωτόχοκόχλλόχ  της  αναθεοτόχυσας
αρχηος  πόχυ  διεξαογει  τόχν  διαγωνισμόχο,  τόχ  αργόχοτερόχ  μεοχρι  την  ημερόχμηνιοα  και  ωορα  τόχυ
διαγωνισμόχυο, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 18 της παρόχυοσας. Η αναθεοτόχυσα αρχηο δεν φεορει ευθυονη
για τυχόχον  ελλειοψεις  τόχυ περιεχόχμεονόχυ των πρόχσφόχρωον  πόχυ απόχστεολλόχνται  ταχυδρόχμικα ο όχυοτε
για  καθυστερηοσεις  στην  αοφιξη ο τόχυς.  Δεν  θα  παραληφθόχυον  φαοκελόχι  η ο αολλα  εογγραφα  απόχο
όχπόχιόχδηοπόχτε ταχυδρόχμικόχο καταοστημα, ακόχομα κι αν η αναθεοτόχυσα αρχηο ειδόχπόχιηθειο εγκαιορως.
3.2. Οι πρόχσφόχρεος υπόχβαολλόχνται μεοσα σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ  κυριοως φαοκελόχς), στόχν όχπόχιοόχ πρεοπει
να αναγραοφόχνται ευκρινωος τα ακόχολόχυθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …..[ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ] για το έργο : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017» με αναθέτουσα αρχή  ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 14-9-2017 ώρα 10:00xii

Ο κυριοως φαοκελόχς της πρόχσφόχραος συνόχδευοεται απόχο αιοτηση υπόχβόχληος πρόχσφόχραος στόχ διαγωνισμόχο, η
όχπόχιοα  αναγραοφει  τόχ  διαγωνισμόχ ο τόχν  όχπόχιοόχ  αφόχραο,  τα  στόχιχειοα  ταυτόχοτητας  τόχυ  πρόχσφεορόχντόχς
 μεμόχνωμεονόχυ ηο  εονωσης), δηλαδηο επωνυμιοα  ηο όχνόχματεπωονυμόχ φυσικόχυο πρόχσωοπόχυ), απαραιοτητα
στόχιχειοα επικόχινωνιοας  ταχυδρόχμικηο διευοθυνση, αριθμόχο τηλεφωονόχυ, fax, e-mail  ). 

3.3. Με την πρόχσφόχραο υπόχβαολλόχνται τα ακόχολόχυθα:
α)  ξεχωριστόχος  σφραγισμεονόχς  φαοκελόχς,  με  την  εονδειξη  αΔικαιόχλόχγητικα ο Συμμετόχχηος  κατα ο τα
όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 24.2 και
β) ξεχωριστόχος  σφραγισμένος φαοκελόχς  κλεισμεονόχς με τρόχοπόχ πόχυ δε μπόχρει ο να ανόχιχθει ο χωριος να
καταστει ο τόχυοτόχ  αντιληπτόχ ο επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  την  εονδειξη  αΟικόχνόχμικη ο Πρόχσφόχραο ,  όχ
όχπόχιοόχς  περιεοχει  τα  όχικόχνόχμικα ο στόχιχειοα  της  πρόχσφόχραος,  κατα ο τα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  24.3  της
παρόχυοσας .
Οι δυοόχ ως αονω ξεχωριστόχι ο σφραγισμεονόχι φαοκελόχι φεορόχυν επιοσης τις ενδειοξεις τόχυ κυριοως φακεολόχυ
της παρ. 2.
3.4.  Πρόχσφόχρεος  πόχυ  περιεορχόχνται  στην  αναθεοτόχυσα  αρχη ο με  όχπόχιόχδηοπόχτε  τρόχοπόχ  πριν  απόχ ο την
ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας, δεν απόχσφραγιοζόχνται, αλλαο παραδιοδόχνται στην
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Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 4.1 της παρόχυοσας.
3.5.  Για τυχόχον πρόχσφόχρεος πόχυ υπόχβαολλόχνται εκπρόχοθεσμα,xiii η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο σημειωονει στόχ
πρακτικόχο της την εκπρόχοθεσμη υπόχβόχληο  ημερόχμηνιοα και   ακριβηο ωορα  ) πόχυ περιηολθε η πρόχσφόχραο στην
κατόχχηο της ηο πόχυ παρεληοφθη η συστημεονη επιστόχληο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ηο πόχυ κατατεοθηκε
στόχ πρωτόχοκόχλλόχ της αναθεοτόχυσας αρχηος) και τις απόχρριοπτει ως μη κανόχνικεος. .

3.6 (Α.  Οι πρόχσφόχρεος υπόχγραοφόχνται και μόχνόχγραοφόχνται ανα ο φυολλόχ απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα ηο,  σε
περιοπτωση νόχμικωον πρόχσωοπων, απόχο τόχ νόχομιμόχ εκπρόχοσωπόχ αυτωον.
3.κ. Η εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων υπόχβαολλει κόχινηο πρόχσφόχραο, η όχπόχιοα υπόχγραοφεται υπόχχρεωτικαο,
ειοτε  απόχ ο όχολόχυς  τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  πόχυ  απόχτελόχυον  την  εονωση,  ειοτε  απόχ ο εκπρόχοσωπόχ ο τόχυς
νόχμιομως εξόχυσιόχδόχτημεονόχ. Στην πρόχσφόχραο απαραιτηοτως πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται η εοκταση και τόχ
ειοδόχς της συμμετόχχηος τόχυ  συμπεριλαμβανόχμεονης της κατανόχμηος αμόχιβηος μεταξυο τόχυς) καοθε μεολόχυς
της εονωσης, καθωος και όχ εκπρόχοσωπόχς/συντόχνιστηος αυτηος.

Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  -  Κατακύρωση  -
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Η εοναρξη υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον πόχυ κατατιοθενται καταο την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα στην
Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, σε δημόχοσια συνεδριοαση, κηρυοσσεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ αυτηος, μισηο ωορα πριν
απόχο την ωορα ληοξης της πρόχθεσμιοας τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας. Η παραλαβηο μπόχρειο να συνεχισθειο
και μεταο την ωορα ληοξης, αν η υπόχβόχληο, πόχυ εοχει εμπρόχοθεσμα αρχιοσει, συνεχιοζεται χωριος διακόχπηο λόχογω
τόχυ  πληοθόχυς  των  πρόχσελθόχοντων  ενδιαφερόχμεονων  όχικόχνόχμικωον  φόχρεοων.  Η  ληοξη  της  παραλαβηος
κηρυοσσεται επιοσης απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο, με πρόχειδόχπόχιοηση όχλιογων λεπτωον
της ωορας και μεταο την κηορυξη της ληοξης δεν γιονεται δεκτηο αολλη πρόχσφόχραο.
Ο  Πρόχοεδρόχς της Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο επικόχινωνει ο εν  συνεχειοα  αμεοσως με  τόχ πρωτόχοκόχλλόχ της
αναθεοτόχυσας αρχηος  για να διαπιστωοσει αν εοχόχυν υπόχβληθειο πρόχσφόχρεος καταο την παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ
3 της παρόχυοσας  σημειωονεται όχοτι, τόχοσόχ στόχ πρωτόχοκόχλλόχ, όχοσόχ και στόχν κυριοως φαοκελόχ αναγραοφεται
η ωορα και ημεορα υπόχβόχληος και η σχετικηο καταχωορηση στόχ φαοκελόχ μόχνόχγραοφεται απόχο τόχν υπευοθυνόχ
υπαολληλόχ) και σε καταφατικηο περιοπτωση μεταβαιονει μεολόχς της, κατ’ εντόχληο τόχυ Πρόχεοδρόχυ της και
παραλαμβαονει τις πρόχσφόχρεος για να τηρηθειο η υπόχολόχιπη διαδικασιοα τόχυ διαγωνισμόχυο.

β)  Οι  πρόχσφόχρεος  πόχυ  παραλαμβαονόχνται  καταχωριοζόχνται  κατα ο σειρα ο καταοθεσηος  τόχυς  σε  σχετικόχο
πρακτικόχο της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο, στόχ όχπόχιοόχ ειδικόχοτερα αναφεορόχνται  η σειραο πρόχσεολευσης, η
επωνυμιοα τόχυ όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  η ταοξη και κατηγόχριοα τόχυ  xiv,  όχ εξόχυσιόχδόχτημεονόχς εκπρόχοσωπόχς.
Όλόχι όχι  φαοκελόχι αριθμόχυονται με τόχν αυοξόχντα αριθμόχ ο καταοθεσηος  τόχυς,  όχοπως καταχωριοσθηκαν στόχ
πρακτικόχο και μόχνόχγραοφόχνται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο.

γ) 1μεοσως μεταο την καταο τα ανωτεορω όχλόχκληορωση της παραλαβηος των πρόχσφόχρωον και καταγραφηος
των δικαιόχλόχγητικωον  συμμετόχχηος  τόχυ  αορθρόχυ  24.2,  ακόχλόχυθει ο η  απόχσφραογιση  των  όχικόχνόχμικωον
πρόχσφόχρωον,  η μόχνόχγραφη ο τόχυς απόχ ο τόχν Πρόχοεδρόχ και  τα μεολη της Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο και  η
ανακόχιονωση  των  επι ο μεορόχυς  στόχιχειοων  τόχυς,  τα  όχπόχιοα  επιοσης  καταχωριοζόχνται  στόχ  ιοδιόχ  ως  αονω
πρακτικόχο. 

δ) Στη συνεοχειαxv,  xvi η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο πρόχβαιονει σε εολεγχόχ της όχλόχογραφης και αριθμητικηος
αναγραφηος των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσης και της όχμαληος μεταξυο τόχυς σχεοσης.

Για την εφαρμόχγηο τόχυ ελέγχου ομαλότητας, χρησιμόχπόχιειοται απόχο την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο η μεοση
εοκπτωση πρόχσφόχραος  Εμ), συομφωνα με τα όχριζόχομενα στα αορθρα 95 και 98 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

Όλες όχι  όχικόχνόχμικεος  πρόχσφόχρεος  καταχωριοζόχνται,  μετα ο τις τυχόχον  αναγκαιοες διόχρθωοσεις,  σε πιονακα
καταο τη σειραο μειόχδόχσιοας  αρχιοζόχντας απόχο τη μικρόχοτερη πρόχσφόχραο), όχ όχπόχιοόχς υπόχγραοφεται απόχο τα
μεολη της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο και απόχτελειο μεορόχς τόχυ πρακτικόχυο της.
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ε) Στη συνεοχεια, η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο ελεογχει τα δικαιόχλόχγητικαο συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 24.2 της
παρόχυοσας την ιοδια ημεορα καταο τη σειραο της μειόχδόχσιοας, αρχιοζόχντας απόχο τόχν πρωοτόχ μειόχδόχοτη. 1ν η
όχλόχκληορωση τόχυ ελεογχόχυ αυτόχυ ο δεν ειοναι  δυνατη ο την ιοδια μεορα,  λόχογω τόχυ μεγαολόχυ αριθμόχυ ο των
πρόχσφόχρωον  και  τόχυ  ελεογχόχυ  των  εγγυητικωον  επιστόχλωον,  ελεογχόχνται  τόχυλαοχιστόχν  όχι  δεοκα   10)
πρωοτες  κατα ο σειρα ο μειόχδόχσιοας  πρόχσφόχρεος.  Στην  περιοπτωση  αυτη ο η  διαδικασιοα  συνεχιοζεται  τις
επόχομενες εργαοσιμες ημεορες, εκτόχος αν υφιοσταται σπόχυδαιοόχς λόχογόχς για την αναβόχληο της σε ημεορα και
ωορα πόχυ κόχινόχπόχιειοται εγγραοφως στόχυς πρόχσφεορόχντες, ανακόχινωονεται με τόχιχόχκόχολληση στόχν πιονακα
ανακόχινωοσεων  της  υπηρεσιοας  και  αναρταοται  στην  ιστόχσελιοδα  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος,  εφόχοσόχν
διαθεοτει. Ο  εολεγχόχς  των  δικαιόχλόχγητικωον  συμμετόχχηος  συνιοσταται  στόχν  εολεγχόχ  της  όχρθηος
συμπληορωσης και υπόχβόχληος τόχυς.

στ) Η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, πριν την όχλόχκληορωση της συονταξης και εοκδόχσης τόχυ πρακτικόχυο της,
επικόχινωνει ο με  τόχυς  εκδόχοτες  πόχυ  αναγραοφόχνται  στις  υπόχβληθειοσες  εγγυητικεος  επιστόχλεος,
πρόχκειμεονόχυ  να  διαπιστωοσει  την  εγκυρόχοτητα ο τόχυς. 1ν  διαπιστωθει ο πλαστόχοτητα  εγγυητικηος
επιστόχληος,  όχ υπόχψηοφιόχς απόχκλειοεται απόχ ο τόχν διαγωνισμόχο,  υπόχβαολλεται μηνυτηορια αναφόχρα ο στόχν
αρμόχοδιόχ  εισαγγελεοα  και  κινειοται  διαδικασιοα  πειθαρχικηος  διοωξης,  συομφωνα  με  τις  διαταοξεις  των
αορθρων 82 και επόχομενα τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008. 

ζ)  Η  περιγραφόχομενη  διαδικασιοα  καταχωρειοται  στόχ  πρακτικόχ ο της  Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο η ο σε
παραορτημαο τόχυ πόχυ υπόχγραοφεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη της. 
Η  Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο όχλόχκληρωονει  τη  συονταξη  και  εοκδόχση  τόχυ  σχετικόχυ ο πρακτικόχυ ο με  τόχ
απόχτεολεσμα της διαδικασιοας, με τόχ όχπόχιοόχ εισηγειοται την αναοθεση της συομβασης στόχν μειόχδόχοτη  ηο τη
ματαιοωση), και τόχ υπόχβαολλει στην αναθεοτόχυσα αρχηο η όχπόχιοα τόχ εγκριονειxvii. 
Η αναθεοτόχυσα αρχηο κόχινόχπόχιειο την απόχοφαση σε όχολόχυς τόχυς πρόχσφεορόχντες με καοθε πρόχοσφόχρόχ μεοσόχ
επιο απόχδειοξει. Καταο της απόχοφασης αυτηος χωρειο εονσταση καταο τα όχριζόχομενα στην παραογραφόχ 4.3 της
παρόχυοσης.

η)  Επισημαιονεται  όχοτι  σε  περιοπτωση πόχυ όχι  πρόχσφόχρεος  εοχόχυν την ιοδια  ακριβωος  τιμη ο  ισόχοτιμες),  η
αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεογει τόχν  πρόχσωρινόχο) αναοδόχχόχ με κληορωση μεταξυο των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ υπεοβαλαν  ισόχοτιμες  πρόχσφόχρεος.  Η  κληορωση γιονεται  ενωοπιόχν  της  Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο και
παρόχυσιοα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ υπεοβαλαν τις ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος. 

4.2       Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  –  Πρόσκληση  για
υπογραφή σύμβασης

α) Μεταο την αξιόχλόχογηση των πρόχσφόχρωον, η αναθεοτόχυσα αρχηο ειδόχπόχιειο εγγραοφως τόχν πρόχσφεορόχντα,
στόχν  όχπόχιοόχ  πρόχοκειται  να  γιονει  η  κατακυορωση   απρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ ),  να  υπόχβαολει  εντόχος
πρόχθεσμιοας, 10 ημερωον,xviii τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ καθόχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 23.2-23.10 της παρόχυοσας.
Η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο μπόχρει ο να  παρατειονει  την  ως  αονω  πρόχθεσμιοα,  εφόχοσόχν  αιτιόχλόχγειοται  αυτόχο
επαρκωος  και  κατ’  ανωοτατόχ  όχοριόχ  για  δεκαπεοντε   15)  επιπλεοόχν  ημεορες.  Τα  δικαιόχλόχγητικαο
πρόχσκόχμιοζόχνται  στόχ  πρωτόχοκόχλλόχ  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος σε  σφραγισμεονόχ  φαοκελόχ,  όχ  όχπόχιοόχς
παραδιοδεται στην Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο. 
1ν  δεν  πρόχσκόχμισθόχυον  τα  παραπαονω  δικαιόχλόχγητικα ο η ο υπαορχόχυν  ελλειοψεις  σε  αυτα ο πόχυ
υπόχβληοθηκαν,  παρεοχεται  πρόχθεσμιοα  στόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ  να  τα  πρόχσκόχμιοσει  ηο να  τα
συμπληρωοσει εντόχος πεοντε ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση σχετικηος εογγραφης ειδόχπόχιοησης σε αυτόχον. Η
αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να παρατειονει την ως αονω πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχο επαρκωος
και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για δεκαπεοντε  15) επιπλεοόχν ημεορες.

i) 1ν  κατα ο τόχν  εολεγχόχ  των  παραπαονω  δικαιόχλόχγητικωον  διαπιστωθει ο όχοτι  τα  στόχιχειοα  πόχυ
δηλωοθηκαν με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης  Τ.Ε.Υ.Δ),  ειοναι ψευδηο ηο ανακριβηο, ηο 
ii) αν δεν υπόχβληθόχυον στόχ πρόχκαθόχρισμεονόχ χρόχνικόχ ο διαοστημα τα απαιτόχυομενα πρωτόχοτυπα ηο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον, ηο 
iii) αν  απόχ ο τα  δικαιόχλόχγητικα ο πόχυ  πρόχσκόχμιοσθηκαν  νόχμιομως  και  εμπρόχθεοσμως,  δεν
απόχδεικνυοόχνται όχι όχορόχι και όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 της
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παρόχυοσας, xix

όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς κηρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση
συμμετόχχηος  τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως επόχομενη
πλεοόχν συμφεορόχυσα απόχο όχικόχνόχμικηο αοπόχψη πρόχσφόχραο τηρόχυμεονης της ανωτεορω διαδικασιοας. 

Σε περιοπτωση εογκαιρης και πρόχσηοκόχυσας ενημεορωσης της αναθεοτόχυσας αρχηος για μεταβόχλεος στις
πρόχυοπόχθεοσεις  τις  όχπόχιοες  όχ  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  ειοχε  δηλωοσει  με  τόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνης  Δηολωσης   Τ.Ε.Υ.Δ), όχοτι  πληρόχιο,  όχι  όχπόχιοες  επηολθαν  η ο για  τις  όχπόχιοες  εολαβε  γνωοση  όχ
πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  μετα ο την  δηολωση και  μεοχρι  την  ημεορα  της  εογγραφης  ειδόχπόχιοησης  για  την
πρόχσκόχομιση  των δικαιόχλόχγητικωον  κατακυορωσης   όχψιγενειος  μεταβόχλεος),  δεν  καταπιοπτει  υπεορ  της
αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση συμμετόχχηος τόχυ, πόχυ ειοχε πρόχσκόχμισθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 15 της
παρόχυοσας.

1ν κανεονας απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν υπεοβαλε αληθηο η ο ακριβηο δηολωση, η ο αν κανεονας απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσκόχμιοζει εονα ηο περισσόχοτερα απόχο τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγητικαο, ηο αν κανεονας
απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν απόχδειοξει όχοτι πληρόχιο τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος τόχυ αορθρόχυ 22, η
διαδικασιοα αναοθεσης ματαιωονεται.

Η διαδικασιοα ελεογχόχυ των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον όχλόχκληρωονεται με τη συονταξη πρακτικόχυο απόχο
την Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο και τη διαβιοβαση τόχυ φακεολόχυ  στην Οικόχνόχμικη ο Επιτρόχπη ο τόχυ Δηομόχυ
Διόχνυοσόχυ  απόχφαινόχομενόχ  όχοργανόχ  αναθεοτόχυσας  αρχηος)  για  τη  ληοψη  απόχοφασης,  ειοτε  για  την
κατακυορωση της συομβασης, ειοτε για την κηορυξη τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ ως εκπτωοτόχυ, ειοτε για τη
ματαιοωση της διαδικασιοας.

β) Η 1ναθεοτόχυσα 1ρχηο ειοτε κατακυρωονει, ειοτε ματαιωονει τη συομβαση, συομφωνα με τις διαταοξεις των
αορθρων 105 και 106 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

Η αναθεοτόχυσα αρχη ο κόχινόχπόχιει ο αμεοσως την απόχοφαση κατακυορωσης, μαζι ο με αντιογραφόχ όχολων των
πρακτικωον της διαδικασιοας ελεογχόχυ και αξιόχλόχογησης των πρόχσφόχρωον, σε καοθε πρόχσφεορόχντα εκτόχος
απόχ ο τόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ  με  καοθε  πρόχοσφόχρόχ  τρόχοπόχ,  όχοπως  με  τηλεόχμόχιόχτυπιοα,  ηλεκτρόχνικόχο
ταχυδρόχμειοόχ,  επι ο απόχδειοξει. Όσόχι  υπεοβαλαν  παραδεκτεος  πρόχσφόχρεος  λαμβαονόχυν  γνωοση  των
δικαιόχλόχγητικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ στη Δρόχσιαο, Γρ. Λαμπραοκη 19 στα γραφειοα της Τεχνικηος
Υπηρεσιοας  τόχυ  Δηομόχυ  Διόχνυοσόχυ  εντός  πέντε  (5) εργάσιμων  ημερών απόχ ο την  ημεορα  πόχυ
κόχινόχπόχιηοθηκε σε αυτόχυος επιο απόχδειοξει η απόχοφαση κατακυορωσης. xx

Μετα ο την  όχλόχκληορωση τόχυ  πρόχσυμβατικόχυ ο ελεογχόχυ  απόχ ο τόχ  Ελεγκτικόχ ο Συνεοδριόχ, συομφωνα με τα
αορθρα  35  και  36 (Α   τόχυ  ν.  4129/2013xxiεφόχοσόχν  απαιτειοται,  όχ  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  υπόχβαολει
επικαιρόχπόχιημεονα  τα  δικαιόχλόχγητικα ο τόχυ  αορθρόχυ  23.3-23.10  της  παρόχυοσας  μετα ο απόχ ο σχετικηο
πρόχοσκληση της αναθεοτόχυσας αρχηος.  Τα στόχιχειοα  ελεογχόχνται  απόχ ο την Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο και,
εφόχοσόχν διαπιστωθειο όχοτι, δεν εοχόχυν εκλειοψει όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 21, τα κριτηορια
πόχιόχτικηος  επιλόχγηος  τόχυ  αορθρόχυ  22  και  όχοτι  δεν  συντρεοχόχυν  λόχογόχι  απόχκλεισμόχυο,  κόχινόχπόχιειοται  η
απόχοφαση κατακυορωσης στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ και καλειοται να πρόχσεολθει σε όχρισμεονόχ τόχοπόχ και
χρόχονόχ  για  την  υπόχγραφη ο τόχυ  συμφωνητικόχυο,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών απόχ ο την  κόχινόχπόχιοηση
σχετικηος εογγραφης ειδικηος πρόχοσκλησης, πρόχσκόχμιοζόχντας, και την απαιτόχυομενη εγγυητικηο επιστόχληο
καληος εκτεολεσης.          

Εαον όχ αναοδόχχόχς δεν πρόχσεολθει να υπόχγραοψει τόχ συμφωνητικόχο, μεοσα στην πρόχθεσμιοα πόχυ όχριοζεται
στην ειδικη ο πρόχοκληση, κηρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση
συμμετόχχηος  τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως επόχομενη
πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη  πρόχσφόχραο.  1ν  κανεονας  απόχ ο τόχυς  πρόχσφεορόχντες  δεν
πρόχσεολθει για την υπόχγραφηο τόχυ συμφωνητικόχυο, η διαδικασιοα αναοθεσης ματαιωονεται, συομφωνα με
την περιοπτωση  β της παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 106 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α. 
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4.3 Ενστάσεις

Σε περιοπτωση εονστασης κατα ο πραοξης της αναθεοτόχυσας αρχηος,  η πρόχθεσμιοα αοσκησηος  της ειοναι
πέντε  (5)  ημέρες απόχ ο την  κόχινόχπόχιοηση  της  πρόχσβαλλόχομενης  πραοξης  στόχν  ενδιαφερόχομενόχ
όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα. Για την αοσκηση εονστασης καταο της διακηορυξης, η εονσταση υπόχβαολλεται μεοχρι
πέντε (5) ημέρες πριν απόχο την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον τόχυ αορθρόχυ 18
της παρόχυοσας.
Η  εονσταση  υπόχβαολλεται  ενωοπιόχν  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος,  η  όχπόχιοα  απόχφασιοζει,  υοστερα  απόχο
γνωομη  της  Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο για  τις  ενσταοσεις  τόχυ  πρωοτόχυ  εδαφιοόχυ  και  υοστερα  απόχο
γνωομη  τόχυ  Τεχνικόχυ ο Συμβόχυλιοόχυ  για  τις  ενσταοσεις  τόχυ  δευοτερόχυ  εδαφιοόχυ,  εντόχος  πρόχθεσμιοας
δέκα  (10)  ημερών,  μετα ο την  αοπρακτη  παορόχδόχ  της  όχπόχιοας  τεκμαιορεται  η  απόχορριψη  της
εονστασης. Για τόχ παραδεκτόχο της αοσκησης εονστασης, απαιτειοται, με την καταοθεση της εονστασης,
η καταβόχλη ο παραβόχολόχυ υπεορ  τόχυ Δημόχσιοόχυ,  συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12κ τόχυ ν.  4412/2016 (Α.  Τόχ
παραοβόχλόχ αυτόχο απόχτελειο δημόχοσιόχ εοσόχδόχ. Τόχ παραοβόχλόχ επιστρεοφεται με πραοξη της αναθεοτόχυσας
αρχηος, αν η εονσταση γιονει δεκτηο απόχο τόχ απόχφασιοζόχν διόχικητικόχο όχοργανόχ.
Διαφόχρεος πόχυ αναφυοόχνται απόχο πραοξεις ηο παραλειοψεις, όχι όχπόχιοες εκδιοδόχνται ηο συντελόχυονται μεταο
την  31.3.201κ,  διεοπόχνται  απόχ ο τις  διαταοξεις  τόχυ Βιβλιοόχυ  ου τόχυ ν.  4412/2016 (Α  αορθρα 345 εοως
3κ4).

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

Σχετικαο με την υπόχγραφηο της συομβασης, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στην παρ. 5 αορθρόχυ 105 και
135 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Τα   εογγραφα της  συομβασης   με  βαοση  τα όχπόχιοα  θα  εκτελεσθει ο τόχ  εοργόχ  ειοναι  τα  αναφερόχομενα
παρακαοτω.  Σε  περιοπτωση  ασυμφωνιοας  των  περιεχόχμεονων  σε  αυτα ο όχορων,  η  σειρα ο ισχυοόχς
καθόχριοζεται  ως κατωτεορω. 

1. Τόχ συμφωνητικόχο.
2. Η παρόχυοσα Διακηορυξη.
3. Η Οικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο.
4. Τόχ Τιμόχλόχογιόχ Δημόχπραοτησης 
5. Η Ειδικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων  Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων  Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Πρόχδιαγραφεος και τα 
Παραρτηοματα τόχυς, 
7. Η Τεχνικηο Περιγραφηο  Τ.Π.). 
8. Ο Πρόχυοπόχλόχγισμόχος Δημόχπραοτησης.
9. Οι εγκεκριμεονες μελεοτες τόχυ εοργόχυ. 
10. Τόχ εγκεκριμεονόχ Χρόχνόχδιαογραμμα κατασκευηος τόχυ εοργόχυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6 (Α.1. Τα  εογγραφα  της  συομβασης  συνταοσσόχνται  υπόχχρεωτικα ο στην  ελληνικη ο γλωοσσα  και
πρόχαιρετικαο και σε αολλες γλωοσσες, συνόχλικαο ηο μερικαο. Σε περιοπτωση ασυμφωνιοας μεταξυο των
τμημαοτων των εγγραοφων της συομβασης πόχυ εοχόχυν συνταχθει ο σε  περισσσόχοτερες γλωοσσες,
επικρατειο η ελληνικηο εοκδόχση. Τυχόχον ενσταοσεις υπόχβαολλόχνται στην ελληνικηο γλωοσσα. 

6 (Α.2. Οι πρόχσφόχρεος και τα περιλαμβανόχομενα σε αυτεος στόχιχειοα, καθωος και τα απόχδεικτικαο εογγραφα
συνταοσσόχνται  στην ελληνικη ο γλωοσσα η ο συνόχδευοόχνται  απόχ ο επιοσημη μεταοφραση ο τόχυς στην
ελληνικη ο γλωοσσα.  Στα  αλλόχδαπα ο δημόχοσια  εογγραφα  και  δικαιόχλόχγητικα ο εφαρμόχοζεται  η
Συνθηοκη της Χαογης της 5.10.196 (Α1, πόχυ κυρωοθηκε με τόχ ν. 149κ/1984  1' 188).

Ειδικόχοτερα, όχολα τα δημόχοσια εογγραφα πόχυ αφόχρόχυον αλλόχδαπόχυος όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος και πόχυ
θα  κατατεθόχυον  απόχ ο τόχυς  πρόχσφεορόχντες  στην  παρόχυοσα  διαδικασιοα,  θα  ειοναι  νόχομιμα
επικυρωμεονα,   και  η  μεταοφραση  των  εν  λόχογω  εγγραοφων  μπόχρει ο να  γιονει  ειοτε  απόχ ο τη
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μεταφραστικηο υπηρεσιοα τόχυ ΥΠ.ΕΞ., ειοτε απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρόχξενειοόχ, ειοτε απόχο δικηγόχορόχ καταο
την εοννόχια των αορθρων 454 τόχυ Κ.Πόχλ.Δ. και 36 (Α τόχυ ν. 4194/2013  Κωοδικας περιο Δικηγόχορων),
ειοτε απόχο όχρκωτόχο μεταφραστηο της χωορας πρόχεολευσης, αν υφιοσταται στη χωορα αυτηο τεοτόχια
υπηρεσιοα.

6.3. Επιτρεοπεται αντιοστόχιχα η καταοθεση όχιόχυδηοπόχτε δημόχοσιόχυ εγγραοφόχυ και δικαιόχλόχγητικόχυο πόχυ
αφόχραο αλλόχδαπηο Επιχειορηση με τη μόχρφηο επικυρωμεονης φωτόχτυπιοας πρόχερχόχομενης ειοτε απόχο
τόχ νόχομιμόχ επικυρωμεονόχ εογγραφόχ απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρόχξενειοόχ της χωορας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς,
ειοτε απόχο τόχ πρωτόχοτυπόχ εογγραφόχ με την σφραγιοδα ‘’Apostile” ileφ συομφωνα με την  Συνθηοκη της
Χαογης της  5.10.196 (Α1. Η επικυορωση αυτηο πρεοπει να εοχει γιονει απόχο δικηγόχορόχ καταο την εοννόχια
των αορθρων 454 τόχυ Κ.Π.Δ. και 36 (Α τόχυ ν. 4194/2013  Κωοδικας περιο Δικηγόχορων). 

6.4.   Ενημερωτικα ο και  τεχνικα ο φυλλαοδια  και  αολλα  εοντυπα-εταιρικα ο η ο μη  Α  με  ειδικόχ ο τεχνικόχο
περιεχόχομενόχ  μπόχρόχυον  να  υπόχβαολλόχνται  σε  αολλη  γλωοσσα,  χωριος  να  συνόχδευοόχνται  απόχο
μεταοφραση στην ελληνικηο

6.5. Η  πρόχφόχρικη ο επικόχινωνιοα  με  την  αναθεοτόχυσα  αρχηο,  καθωος  και  μεταξυ ο αυτηος  και  τόχυ
αναδόχοχόχυ, θα γιονόχνται υπόχχρεωτικαο στην ελληνικηο γλωοσσα. Ο αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς
να διευκόχλυονει την επικόχινωνιοα των αλλόχδαπωον υπαλληολων τόχυ με την  αναθεοτόχυσα αρχηο, με
τόχν όχρισμόχο και την παρόχυσιοα διερμηνεοων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημόχπραοτηση  τόχυ  εοργόχυ,  την  εκτεολεση  της  συομβασης  και  την  κατασκευη ο τόχυ,
εφαρμόχοζόχνται όχι διαταοξεις των παρακαοτω νόχμόχθετημαοτων:
- τόχυ ν. 4412/2016 (Α αΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)   1’ 14κ),
-  των  παραγραοφων 4 και 5 τόχυ αορθρόχυ 20, των  αορθρων 80-110,  της παραγραοφόχυ 1α τόχυ
αορθρόχυ 1κ6 (Α  ν. 36 (Α6 (Α9/2008  1’ 116 (Α) αΚύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων   ΚΔΕ), 
- τόχυ ν. 4314/2014 (1’ 26 (Α5) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και τόχυ ν.  36 (Α14/200κ  1’ 26 (Ακ) αΔιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», xxii

 -  τόχυ  ν.  42κ8/2014   1΄15κ)  και  ειδικόχοτερα  τόχ  αορθρόχ  59  αΆρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ,
- τόχυ ν. 42κ0/2014  1' 143) αΑρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όχοπως ισχυοει
-  τόχυ  ν.  4250/2014  αΔιοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   1’ κ4 ) και ειδικόχοτερα τόχ αορθρόχ 1 αυτόχυο,- τόχυ ν. 4129/2013  1’
52) αΚύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ,
- τόχυ ν. 4129/2013  1’ 52) αΚυορωση τόχυ Κωοδικα Νόχομων για τόχ Ελεγκτικόχο Συνεοδριόχ ,  εφόχοσόχν
απαιτειοται)
- τόχυ αορθρόχυ 26 (Α τόχυ ν.4024/2011  1 226 (Α) αΣυγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση ,xxiii

- τόχυ ν. 4013/2011  1’ 204) αΣύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…  ,
- τόχυ ν. 386 (Α1/2010  1’ 112) αΕνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις ,
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          -  τόχυ ν.  3548/200κ  1’ 6 (Α8) αΚαταχωοριση δημόχσιευοσεων των φόχρεοων τόχυ Δημόχσιοόχυ στόχ
νόχμαρχιακόχο και τόχπικόχο Τυοπόχ και αολλες διαταοξεις ,

           -  τόχυ ν. 346 (Α9/2006 (Α  1’ 131) “Εθνικόχο Τυπόχγραφειοόχ, Εφημεριος της Κυβερνηοσεως και λόχιπεος
διαταοξειςφ,
- τόχυ ν. 26 (Α90/1999  1' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςφ
όχοπως ισχυοει ,
- τόχυ π.δ 28/2015  1' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχείαφ,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κόχινηος Υπόχυργικηος 1πόχοφασης  Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxiv

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνφ   1'  30),  όχοπως
τρόχπόχπόχιηοθηκε  με  τόχ  ν.  3414/2005   1'  2κ9),  για  τη  διασταυορωση  των  στόχιχειοων  τόχυ
αναδόχοχόχυ με τα στόχιχειοα τόχυ  Ε.Σ.Ρ.,  τόχ π.δ. 82/1996 (Α  1 6 (Α6 (Α) αΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα , η κόχινηο
απόχοφαση των Υπόχυργωον  1ναοπτυξης  και  Επικρατειοας  υπ’  αριθμ.  209κκ/200κ   Β’  16 (Ακ3 )
σχετικα ο με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxv καθωος και η απόχοφαση τόχυ Υφυπόχυργόχυο Οικόχνόχμιοας και
Οικόχνόχμικωον υπ’ αριθμ.110843κ/256 (Α5/ΔΟΣ/2005  Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςφ. 

7.3 Οι διαταοξεις τόχυ ν. 2859/2000  1’ 248)  αΚυορωση Κωοδικα Φόχορόχυ Πρόχστιθεομενης 1ξιοας .

7.4 Οι σε εκτεολεση των ανωτεορω διαταοξεων εκδόχθειοσες κανόχνιστικεος πραοξειςxxvi,  καθωος και
λόχιπεος διαταοξεις πόχυ αναφεορόχνται ρηταο ηο απόχρρεοόχυν απόχο τα όχριζόχομενα στα συμβατικαο τευοχη
της  παρόχυοσας  καθωος  και  τόχ  συονόχλόχ  των  διαταοξεων  τόχυ  ασφαλιστικόχυο,  εργατικόχυο,
περιβαλλόχντικόχυο και φόχρόχλόχγικόχυο δικαιοόχυ και γενικόχοτερα καοθε διαοταξη  Νόχομόχς, Π.Δ., Υ.1.) και
ερμηνευτικη ο εγκυοκλιόχς  πόχυ  διεοπει  την  αναοθεση  και  εκτεολεση  τόχυ  εοργόχυ  της  παρόχυοσας
συομβασης, εοστω και αν δεν αναφεορόχνται ρηταο. Πρόχσθηοκες και εν γεονει πρόχσαρμόχγεος αορθρων
της διακηορυξης  πεοραν των όχοσων ηοδη πρόχβλεοπόχνται ρητωος στόχ κειομενόχ της πρόχοτυπης διακηο-
ρυξης) μπόχρόχυον να πρόχστιοθενται και να περιλαμβαονόχνται, μόχονόχ εφόχοσόχν ειοναι απόχολυτα συμβα-
τεος με την ισχυοόχυσα καοθε φόχραο νόχμόχθεσιοα.

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

8.1. Τόχ εοργόχ χρηματόχδόχτειοται απόχο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  xxvii

Τόχ  εοργόχ υπόχοκειται  στις  κρατηοσειςxxviii πόχυ  πρόχβλεοπόχνται  για  τα  εοργα  αυταο,
περιλαμβανόχμεονης  της  κραοτησης  υοψόχυς  0,06 (Α  %  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  της
Ενιαιοας  1νεξαορτητης  1ρχηος  Δημόχσιοων  Συμβαοσεων,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  4  παρ  3  ν.
4013/2011.  

8.2. Τα γενικα ο εοξόχδα, όχοφελόχς κ.λ.π. τόχυ 1ναδόχοχόχυ και όχι επιβαρυονσεις απόχο φόχορόχυς, δασμόχυος
κ.λ.π.  καθόχριοζόχνται  στόχ  αντιοστόχιχόχ  αορθρόχ  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.1.  βαρυονει  τόχν  Κυοριόχ  τόχυ
Έργόχυ.

8.3. Οι πληρωμεος θα γιονόχνται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 152 τόχυ ν. 4412/2016 (Α και τόχ αντιοστόχιχόχ
αορθρόχ της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηο τόχυ εργόχλαβικόχυο τιμηοματόχς θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
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Η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο μπόχρειο να  καλεοσει  τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  να  συμπληρωοσόχυν  η ο να
διευκρινιοσόχυν τα πιστόχπόχιητικαο πόχυ εοχόχυν παραληφθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 102 και 103  τόχυ ν.
4412/2016 (Α.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

1πόχοφαση με αρ. 181/201κ όχικόχνόχμικηος επιτρόχπηος για την αναοληψη υπόχχρεοωσης/εογκριση δεοσμευσης
πιοστωσης για τόχ όχικόχνόχμικόχο εοτόχς 201κ και με αρ.  6 (Α04/201κ καταχωορηση στόχ βιβλιοόχ εγκριοσεων και
εντόχλωον πληρωμηος της Δ.Ο.Υ.  συμπληρωονεται και όχ αριθμόχος της απόχοφασης εογκρισης της πόχλυετόχυος
αναοληψης σε περιοπτωση πόχυ η δαπαονη εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτη, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 (Α ).xxix
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιοτλόχς τόχυ εοργόχυ ειοναι: 
«Αποκατάσταση  φθορών  οδοστρωμάτων  (λακκούβες)  ∆ήμου  ∆ιονύσου  για  το
έτος 2017 ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο  πρόχυοπόχλόχγισμόχος  δημόχπραοτησης  τόχυ  εοργόχυ  ανεορχεται  σε  500.000,00 Ευρω ο και
αναλυοεται σε:

Δαπαονη Εργασιωον: 118.627,78€
Γενικαο εοξόχδα και Όφελόχς εργόχλαοβόχυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.): 21.353,00€
1πρόχοβλεπταxxx  πόχσόχστόχυ ο 15% επιο της δαπαονης εργασιωον και τόχυ κόχνδυλιοόχυ Γ.Ε.+Ο.Ε.):
20.997,12€ πόχυ αναλωονόχνται συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 156 (Α παρ. 3. α) τόχυ ν.
4412/2016 (Α.xxxi

1πόχλόχγιστικαο 1ναδόχοχόχυ: 0,00€
1ναθεωορηση: 312,42€
Φόχορόχς Πρόχστιθεομενης 1ξιοας  24%): 38.709,68€
Ρηοτρα πρόχοσθετης καταβόχληος  πριμ), συομφωνα με τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016 (Α: 0,00€
 εφόχοσόχν πρόχβλεοπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Τόχ εοργόχ θα κατασκευαστειο σε διαοφόχρες όχδόχυος όχολων των Δημόχτικωον Κόχινόχτηοτων τόχυ Δηομόχυ
Διόχνυοσόχυ.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Συγκεκριμεονα, τόχ εοργόχ αφόχραο  αφόχραο την απόχκαταοσταση φθόχρωον  Λακκόχυοβες) σε όχδόχυος τόχυ
Δηομόχυ Διόχνυοσόχυ.

Επισημαίνεται όχοτι, τόχ φυσικόχο και όχικόχνόχμικόχο αντικειομενόχ των δημόχπρατόχυομενων εοργων  δεν πρεοπει
να μεταβαολλεται όχυσιωδωος καταο τη διαορκεια εκτεολεσης της συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στην παρ.
4 τόχυ αορθρόχυ 132 ν. 4412/2016 (Α. Δυνατόχοτητα μεταβόχληος υφιοσταται, μόχονόχ υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις των
αορθρων 132 και 156 (Α ν. 4412/2016 (Α. 

Επιτρεοπεται η χρηοση των αεπιο εολασσόχν  δαπανωον με τόχυς ακόχολόχυθόχυς όχορόχυς και περιόχρισμόχυος:

 Δεν τρόχπόχπόχιειοται τόχ αβασικόχο σχεοδιόχ  της πρόχκηορυξης, όχυοτε όχι πρόχδιαγραφεος τόχυ εοργόχυ, όχοπως
περιγραοφόχνται στα συμβατικαο τευοχη, όχυοτε καταργειοται όχμαοδα εργασιωον της αρχικηος συομβασης. 

 Δεν θιογεται η πληρόχοτητα, πόχιόχοτητα και λειτόχυργικόχοτητα τόχυ εοργόχυ. 

 Δεν χρησιμόχπόχιειοται για την πληρωμηο νεοων εργασιωον πόχυ δεν υπηορχαν στην αρχικηο συομβαση. 

 Δεν υπερβαιονει η δαπαονη αυτηο, καταο τόχν τελικόχο εγκεκριμεονόχ 1νακεφαλαιωτικόχο Πιονακα Εργασιωον
τόχυ εοργόχυ,  πόχσόχστόχ ο ειοκόχσι τόχις εκατόχ ο  20%) της συμβατικηος  δαπαονης όχμαοδας εργασιωον  τόχυ
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εοργόχυ  όχυοτε,  αθρόχιστικαο,  πόχσόχστόχ ο δεοκα  τόχις  εκατόχ ο  10%)  της  δαπαονης  της  αρχικηος  αξιοας
συομβασης χωριος  Φ.Π.1.,  αναθεωορηση τιμωον  και  απρόχοβλεπτες δαπαονες.  Στην αθρόχιστικη ο αυτηο
ανακεφαλαιοωση λαμβαονόχνται υπόχοψη μόχονόχ όχι μεταφόχρεος δαπαονης απόχο μιοα όχμαοδα εργασιωον σε
αολλη.
Τα  πόχσα ο πόχυ  εξόχικόχνόχμόχυονται,  εφόχοσόχν  υπερβαιονόχυν  τα  ανωτεορω  όχορια   20%  η ο και  10%),
μειωονόχυν ισόχοπόχσα τη δαπαονη της αξιοας συομβασης χωριος Φ.Π.1., αναθεωρηοσεις και απρόχοβλεπτες
δαπαονες. Για τη χρηοση των αεπιο εολασσόχν δαπανωον  απαιτειοται σε καοθε περιοπτωση η συομφωνη
γνωομη  τόχυ  Τεχνικόχυ ο Συμβόχυλιοόχυ,  υοστερα  απόχ ο εισηογηση  τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοησης.
Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος των εοργων στα όχπόχιοα εφαρμόχοζεται η παραογραφόχς αυτηο αναλυοεται σε Ομαοδες
εργασιωον, όχι όχπόχιοες συντιοθενται απόχο εργασιοες πόχυ υπαογόχνται σε ενιαιοα υπόχσυονόχλα τόχυ τεχνικόχυο
αντικειμεονόχυ των εοργων, εοχόχυν παρόχομόχιόχ τρόχοπόχ κατασκευηος και επιδεοχόχνται τόχ ιοδιόχ πόχσόχστόχο
εοκπτωσης στις τιμεος μόχναοδας τόχυς. Με απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον  και  Μεταφόχρωον, η
όχπόχιοα μεταο την εοκδόχσηο της θα εοχει εφαρμόχγηο σε όχολα τα ως αονω εοργα, πρόχσδιόχριοζόχνται όχι όχμαοδες
εργασιωον αναο κατηγόχριοα εοργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόχλικη ο πρόχθεσμιοα  εκτεολεσης  τόχυ  εοργόχυ,  όχριοζεται  σε  δώδεκα  (12)  μήνες   απόχ ο την  ημεορα
υπόχγραφηος της συομβασηςxxxii. 
Οι απόχκλειστικεος και ενδεικτικεος τμηματικεος πρόχθεσμιοες   τόχυ εοργόχυ αναφεορόχνται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόχγηο τόχυ 1ναδόχοχόχυ, θα γιονει συομφωνα με την αανόχικτηο διαδικασιοα  τόχυ αορθρόχυ
2κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α και υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις τόχυ νόχομόχυ αυτόχυο.

 
13.2 Η όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο των διαγωνιζόχμεονων, θα συνταχθειο και υπόχβληθειο συομφωνα

με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 95 παρ. 2. α) τόχυ ν. 4412/2016 (Α . 

13.3 Καοθε πρόχσφεορων μπόχρειο να υπόχβαολει μόχονόχ μιοα πρόχσφόχραο. xxxiii

13.4 Δεν επιτρεοπεται η υπόχβόχληο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον.xxxiv

13.5 Δε γιονόχνται δεκτεος πρόχσφόχρεος για μεορόχς τόχυ αντικειμεονόχυ της συομβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηοριόχ  για  την  αναοθεση  της  συομβασης  ειοναι  η  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη
πρόχσφόχραο μόχονόχ βαοσει τιμηος  χαμηλόχοτερη τιμηο).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετόχχηο στόχν διαγωνισμόχο απαιτειοται η καταοθεση απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, καταο τόχυς όχορόχυς της παρ. 1 α) τόχυ αορθρόχυ κ2  τόχυ ν. 4412/2016 (Α,
εγγυητικηος επιστόχληος συμμετόχχηος, πόχυ ανεορχεται στόχ πόχσόχο των 3.225,81 ευρωο. xxxv

Στην περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η εγγυοηση συμμετόχχηος περιλαμβαονει
και τόχν όχορόχ όχοτι η εγγυοηση καλυοπτει τις υπόχχρεωοσεις όχολων των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ συμμετεοχόχυν στην εονωση.

15.2 Οι  εγγυητικεος  επιστόχλεος  συμμετόχχηος  περιλαμβαονόχυν  κατ’  ελαοχιστόχν  τα  ακόχολόχυθα
στόχιχειοα : 
α) την ημερόχμηνιοα εοκδόχσης, 

15





β) τόχν εκδόχοτη, 
γ)  τόχν  κυοριόχ  τόχυ  εοργόχυ  η ο τόχ  φόχρεοα  κατασκευηος  τόχυ  εοργόχυ  πρόχς  τόχν  όχπόχιοόχ
απευθυονόχνται, 
δ) τόχν αριθμόχο της εγγυοησης, 
ε) τόχ πόχσόχο πόχυ καλυοπτει η εγγυοηση, 
στ) την πληορη επωνυμιοα, τόχν 1.Φ.Μ. και τη διευοθυνση τόχυ  όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα υπεορ
τόχυ  όχπόχιοόχυ  εκδιοδεται  η  εγγυοηση   στην  περιοπτωση  εονωσης  αναγραοφόχνται  όχολα  τα
παραπαονω για καοθε μεολόχς της εονωσης), 
ζ)  τόχυς  όχορόχυς  όχοτι:  αα)  η  εγγυοηση  παρεοχεται  ανεοκκλητα  και  ανεπιφυολακτα,  όχ  δε
εκδόχοτης παραιτειοται τόχυ δικαιωοματόχς της διαιρεοσεως και της διζηοσεως, και ββ) όχοτι σε
περιοπτωση  καταοπτωσης  αυτηος,  τόχ  πόχσόχ ο της  καταοπτωσης  υπόχοκειται  στόχ  εκαοστόχτε
ισχυοόχν τεολόχς χαρτόχσηομόχυ, 
η)  τα  στόχιχειοα  της  διακηορυξης   αριθμόχος,  εοτόχς,  τιοτλόχς  εοργόχυ  )  και  την  ημερόχμηνιοα
διενεοργειας τόχυ διαγωνισμόχυο, 
θ) την ημερόχμηνιοα ληοξης ηο τόχν χρόχονόχ ισχυοόχς της εγγυοησης, 
ι) την αναοληψη υπόχχρεοωσης απόχο τόχν εκδόχοτη της εγγυοησης να καταβαολει τόχ πόχσόχο της
εγγυοησης όχλικαο ηο μερικαο εντόχος πεοντε  5) ημερωον μεταο απόχο απληο εογγραφη ειδόχπόχιοηση
εκειονόχυ πρόχς τόχν όχπόχιοόχ απευθυονεται. 
 Στόχ σημειοόχ αυτόχο γιονεται παραπόχμπηο στα σχετικαο υπόχδειογματα, εφόχοσόχν υπαορχόχυν).

15.3 Η εγγυοηση συμμετόχχηος πρεοπει να ισχυοει τόχυλαοχιστόχν για τριαοντα  30) ημεορες μεταο τη
ληοξη  τόχυ  χρόχονόχυ  ισχυοόχς  της  πρόχσφόχραος  τόχυ  αορθρόχυ  19  της  παρόχυοσας,  ηοτόχι  μεοχρι
14/0κ/2018, αολλως η πρόχσφόχραο απόχρριοπτεται. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο,  πριν τη
ληοξη της πρόχσφόχραος, να ζηταο απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα να παρατειονει, πριν τη ληοξη τόχυς,
τη διαορκεια ισχυοόχς της πρόχσφόχραος και της εγγυοησης συμμετόχχηος.

15.4 Η εγγυοηση συμμετόχχηος καταπιοπτει,  υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, μεταο απόχο γνωομη τόχυ
Τεχνικόχυο Συμβόχυλιοόχυ αν όχ πρόχσφεορων απόχσυορει την πρόχσφόχραο τόχυ καταο τη διαορκεια
ισχυοόχς  αυτηος  και  στις  περιπτωοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  4.2  της  παρόχυοσας.
Η  εονσταση  τόχυ  αναδόχοχόχυ  κατα ο της  απόχφαοσεως  δεν  αναστεολλει  την  ειοσπραξη  τόχυ
πόχσόχυο της εγγυηοσεως.

15.5 Η εγγυοηση συμμετόχχηος επιστρεοφεται στόχν αναοδόχχόχ με την πρόχσκόχομιση της εγγυοησης
καληος εκτεολεσης.
Η εγγυοηση συμμετόχχηος  επιστρεοφεται  στόχυς λόχιπόχυος  πρόχσφεορόχντες,  συομφωνα με τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ κ2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α .

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

16.1 ΔΕΝxxxvii  πρόχβλεοπεται η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος στόχν 1ναοδόχχόχ xxxviii

16.2 ΔΕΝ πρόχβλεοπεται  η πληρωμηο πριμ στην παρόχυοσα συομβαση 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπόχγραφηο της συομβασης απαιτειοται η παρόχχηο εγγυοησης καληος εκτεολεσης, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ κ2 παρ. 1 β) τόχυ ν.4412/2016 (Α, τόχ υοψόχς της όχπόχιοας καθόχριοζεται σε πόχσόχστόχο  5%  επί
της  αξίας  της  σύμβασης,  χωρίς  Φ.Π.Α.   και  κατατιοθεται  πριν  η ο κατα ο την  υπόχγραφη ο της
συομβασης.

Η εγγυοηση καληος  εκτεολεσης καταπιοπτει  στην περιοπτωση παραοβασης των όχορων της συομβασης,
όχοπως αυτηο ειδικόχοτερα όχριοζει.

Σε  περιοπτωση  τρόχπόχπόχιοησης  της  συομβασης  κατα ο τόχ  αορθρόχ  132  ν.  4412/2016 (Α,  η  όχπόχιοα
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συνεπαογεται αυοξηση της συμβατικηος  αξιοας,  όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς να καταθεοσει πριν
την τρόχπόχπόχιοηση, συμπληρωματικηο εγγυοηση τόχ υοψόχς της όχπόχιοας ανεορχεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο
τόχυ πόχσόχυο της αυοξησης χωριος ΦΠ1.

Η  εγγυοηση  καληος  εκτεολεσης  της  συομβασης  καλυοπτει  συνόχλικα ο και  χωριος  διακριοσεις  την
εφαρμόχγη ο όχολων  των  όχορων  της  συομβασης  και  καοθε  απαιοτηση  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  η ο τόχυ
κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ εοναντι τόχυ αναδόχοχόχυ.

Η εγγυοηση καληος εκτεολεσης καταπιοπτει υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, με αιτιόχλόχγημεονη απόχοφαση
τόχυ Πρόχιοσταμεονόχυ της Διευθυονόχυσας Υπηρεσιοας,  ιδιοως μετα ο την όχριστικόχπόχιοηση της εοκπτωσης
τόχυ αναδόχοχόχυ. Η εονσταση τόχυ αναδόχοχόχυ καταο της απόχφαοσεως δεν αναστεολλει την ειοσπραξη τόχυ
πόχσόχυο της εγγυηοσεως.

Οι εγγυητικεος επιστόχλεος καληος εκτεολεσης περιλαμβαονόχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στην
παραογραφόχ  15.2  της  παρόχυοσας  και  επιπρόχοσθετα,  τόχν  αριθμόχ ο και  τόχν  τιοτλόχ  της  σχετικηος
συομβασης . 

17.2 Εγγυοηση καληος λειτόχυργιοας 

Δεν πρόχβλεοπεται xxxix

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικεος επιστόχλεος των αορθρων 15, 16 (Α και 1κ εκδιοδόχνται απόχο πιστωτικαο ιδρυοματα
πόχυ λειτόχυργόχυον νόχομιμα στα κραοτη- μεολη της Ενωσης ηο τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ ηο
στα  κραοτη-μεορη  της  ΣΔΣ  και  εοχόχυν,  συομφωνα  με  τις  ισχυοόχυσες  διαταοξεις,  τόχ  δικαιοωμα  αυτόχο.
Μπόχρόχυον, επιοσης, να εκδιοδόχνται απόχο τόχ Ε.Τ.1.1. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηο να παρεοχόχνται με γραμμαοτιόχ τόχυ
Ταμειοόχυ Παρακαταθηκωον και Δανειοων με παρακαταοθεση σε αυτόχ ο τόχυ αντιοστόχιχόχυ χρηματικόχυο
πόχσόχυο.  1ν  συσταθει ο παρακαταθηοκη  με  γραμμαοτιόχ  παρακαταοθεσης  χρεόχγραοφων  στόχ  Ταμειοόχ
Παρακαταθηκωον  και  Δανειοων,  τα  τόχκόχμεριοδια  η ο μεριοσματα πόχυ  ληογόχυν  κατα ο τη  διαορκεια  της
εγγυοησης επιστρεοφόχνται μεταο τη ληοξη τόχυς στόχν υπεορ όχυ η εγγυοηση όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα.

17.Α.2 Οι εγγυητικεος επιστόχλεος εκδιοδόχνται κατ’ επιλόχγηο τόχυ αναδόχοχόχυ απόχο εονα ηο περισσόχοτερόχυς
εκδόχοτες της παραπαονω παραγραοφόχυ,   ανεξαρτηοτως τόχυ υοψόχυς των.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερόχμηνιοα  ληοξης  της  πρόχθεσμιοας  υπόχβόχληος  των πρόχσφόχρωον  xlόχριοζεται  η   14-9-2017, ημεορα
Πέμπτη . Ωορα ληοξης της υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον όχριοζεται η 10:00 π.μ. 

1ν, για λόχογόχυς ανωτεορας βιοας, δεν διενεργηθειο η απόχσφραογιση καταο την όχρισθειοσα ημεορα ηο αν μεοχρι
τη μεορα αυτηο δεν εοχει υπόχβληθει ο καμιοα πρόχσφόχραο, η απόχσφραογιση και η καταληκτικηο ημερόχμηνιοα
αντιοστόχιχα  μετατιοθενται  σε  όχπόχιαδηοπόχτε  αολλη  ημεορα,  με  απόχοφαση  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος.  Η
απόχοφαση αυτη ο κόχινόχπόχιειοται  εγγραοφως,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν  τη νεοα
ημερόχμηνιοα,  σε όχοσόχυς όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  εολαβαν τα εογγραφα της συομβασης και αναρταοται  στόχ
ΚΗΜΔΗΣ  και  στην  ιστόχσελιοδα  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος,  εφόχοσόχν  διαθεοτει.  1ν  και  στη  νεοα  αυτηο
ημερόχμηνιοα δεν καταστει ο δυνατη ο η απόχσφραογιση των πρόχσφόχρωον η ο δεν υπόχβληθόχυον πρόχσφόχρεος,
μπόχρει ο να  όχρισθει ο και  νεοα  ημερόχμηνιοα,  εφαρμόχζόχμεονων  κατα ο τα  λόχιπα ο των  διαταοξεων  των  δυοόχ
πρόχηγόχυομενων εδαφιοων. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καοθε υπόχβαλλόχομενη πρόχσφόχραο δεσμευοει τόχν συμμετεοχόχντα στόχν διαγωνισμόχο καταο τη διαοταξη τόχυ
αορθρόχυ  9κ  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α,  για  διαοστημα  εννεοα   9) μηνωονxli,  απόχ ο την  ημερόχμηνιοα  ληοξης  της
πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Τόχ πληορες κειομενόχ της παρόχυοσας Διακηορυξης δημόχσιευοεται στόχ ΚΗΜΔΗΣ. 

Πρόχκηορυξη  περιοληψη της παρόχυοσας Διακηορυξης) δημόχσιευοεται, στόχ τευοχόχς Διακηρυοξεων Δημόχσιοων
Συμβαοσεων της Εφημεριοδας της Κυβεορνησηςxlii και στόχν Ελληνικόχο Τυοπόχxliii, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 6 (Α6 (Α ν.
4412/2016 (Α, καθωος και στην ιστόχσελιοδα της αναθεοτόχυσας αρχηος  www.dionysos.gr), συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 2 της παρόχυοσας. 

Τα  εοξόχδα  των  εκ  της  κειομενης  νόχμόχθεσιοας  απαραιοτητων  δημόχσιευοσεων  της  πρόχκηορυξης  της
δημόχπρασιοας στην όχπόχιοα αναδειοχθηκε αναοδόχχόχς, βαρυονόχυν τόχν ιοδιόχ και εισπραοττόχνται με τόχν πρωοτόχ
λόχγαριασμόχο πληρωμηος τόχυ εοργόχυ.  Τα εοξόχδα δημόχσιευοσεων των τυχόχον πρόχηγόχυομενων διαγωνισμωον
για  την  αναοθεση  τόχυ  ιοδιόχυ  εοργόχυ,  καθωος  και  τα  εοξόχδα  των  μη  απαραιοτητων  εκ  τόχυ  νόχομόχυ
δημόχσιευοσεων βαρυονόχυν την αναθεοτόχυσα αρχηο και καταβαολλόχνται απόχο τις πιστωοσεις τόχυ εοργόχυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συομβαση ανατιοθεται βαοσει τόχυ κριτηριοόχυ τόχυ αορθρόχυ 14 της παρόχυοσας, σε πρόχσφεορόχντα όχ όχπόχιοόχς
δεν απόχκλειοεται απόχο τη συμμετόχχη ο βαοσει της παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας και πληρόχι ο τα
κριτηορια επιλόχγηος των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαιοωμα  συμμετόχχηος  εοχόχυν  φυσικα ο η ο νόχμικα ο πρόχοσωπα,  η ο ενωοσεις  αυτωον  πόχυ
δραστηριόχπόχιόχυονται σε εοργα κατηγόχριοας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και  για χωορα εγκαταοστασης την Ελλαοδα) ειοναι
εγγεγραμμεονα στόχ Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)  στην τάξη  Α2 και άνω για
εοργα κατηγόχριοας ΟΔΟΠΟΙΙΑ   xlivκαι πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα σε:
α) σε κραοτόχς-μεολόχς της Ένωσης,
β) σε κραοτόχς-μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ  Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση δημόχοσια
συομβαση καλυοπτεται απόχο τα Παραρτηοματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σημειωοσεις τόχυ σχετικόχυο με
την  Ένωση  Πρόχσαρτηοματόχς  ο  της  ως  αονω  Συμφωνιοας,  καθωος  και  δ)  σε  τριοτες  χωορες  πόχυ  δεν
εμπιοπτόχυν στην περιοπτωση γ΄ της παρόχυοσας παραγραοφόχυ και εοχόχυν συναοψει διμερειος ηο πόχλυμερειος
συμφωνιοες με την Ένωση σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσης δημόχσιοων συμβαοσεων.

21.2 Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας συμμετεοχει ειοτε μεμόχνωμεονα ειοτε ως μεολόχς εονωσης.xlv,

21.3 Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοων συμμετεοχόχυν υπόχο τόχυς όχορόχυς των παρ. 2, 3 και 4 τόχυ αορθρόχυ 19
και των παρ. 1  ε)  και 3  β)τόχυ αορθρόχυ κ6 (Α  τόχυ ν. 4412/2016 (Α. 
Δεν απαιτειοται απόχο τις εν λόχογω ενωοσεις να περιβληθόχυον συγκεκριμεονη νόχμικηο μόχρφηο για την υπόχβόχληο
πρόχσφόχραος.  Σε περιοπτωση πόχυ η εονωση αναδειχθει ο αναοδόχχόχς η νόχμικηο της  μόχρφηο πρεοπει να ειοναι
τεοτόχια πόχυ να εξασφαλιοζεται η υοπαρξη ενόχος και μόχναδικόχυο φόχρόχλόχγικόχυο μητρωοόχυ για την εονωση  πχ
κόχινόχπραξιοα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής xlvi

Οι  μεμόχνωμεονόχι  πρόχσφεορόχντες  πρεοπει  να  ικανόχπόχιόχυον  όχολα  τα  κριτηορια  πόχιόχτικηος  επιλόχγηος.  Στην
περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η πληορωση των απαιτηοσεων τόχυ αορθρόχυ 22 1 και Β πρεοπει
να ικανόχπόχιειοται απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καοθε  πρόχσφεορων  αποκλείεται απόχ ο τη  συμμετόχχη ο σε  διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης,  εφόχοσόχν
συντρεοχει στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ  αν πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχ φυσικόχο ηο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ) ηο σε εονα απόχο
τα μεολη τόχυ  αν πρόχοκειται περιο εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων) εονας απόχο τόχυς λόχογόχυς των παρακαοτω
περιπτωοσεων:

22.A.1. Όταν  υπαορχει  εις  βαορόχς  τόχυ  τελεσιοδικη  καταδικαστικη ο απόχοφαση  για  εοναν  απόχ ο τόχυς
ακόχολόχυθόχυς λόχογόχυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχοπως αυτηο όχριοζεται στόχ αορθρόχ 2 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ
2008/841/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 24ης Οκτωβριοόχυ 2008, για την καταπόχλεομηση τόχυ όχργανωμεονόχυ
εγκληοματόχς ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όχοπως όχριοζεται στόχ αορθρόχ 3 της συομβασης περι ο της καταπόχλεομησης της διαφθόχραος
στην όχπόχιοα ενεοχόχνται υπαολληλόχι των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων ηο των κρατωον-μελωον της Ένωσης  ΕΕ
C  195  της  25.6 (Α.199κ,  σ.  1)  και  στην  παραογραφόχ  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  της  απόχοφασης-πλαιοσιόχ
2003/56 (Α8/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 22ας Ιόχυλιοόχυ 2003, για την καταπόχλεομηση της δωρόχδόχκιοας στόχν
ιδιωτικόχο τόχμεοα  ΕΕ L 192 της 31.κ.2003, σ. 54), καθωος και όχοπως όχριοζεται στην κειομενη νόχμόχθεσιοα ηο
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στόχ εθνικόχο διοκαιόχ τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,

γ) απάτη, καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 1 της συομβασης σχετικαο με την πρόχστασιοα των όχικόχνόχμικωον
συμφερόχοντων των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων  ΕΕ C 316 (Α της 2κ.11.1995, σ. 48), η όχπόχιοα κυρωοθηκε με
τόχ ν. 2803/2000  1΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόχμόχκρατικεος δραστηριόχοτητες, όχοπως
όχριοζόχνται, αντιστόχιοχως, στα αορθρα 1 και 3 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/4κ5/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της
13ης Ιόχυνιοόχυ 2002, για την καταπόχλεομηση της τρόχμόχκρατιοας  ΕΕ L 16 (Α4 της 22.6 (Α.2002, σ. 3) ηο ηθικηο
αυτόχυργιοα ηο συνεοργεια ηο απόχοπειρα διαοπραξης εγκληοματόχς, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 4 αυτηος,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηο χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας,
όχοπως αυτεος όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 1 της Οδηγιοας 2005/6 (Α0/ΕΚ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ  της  26 (Αης  Οκτωβριοόχυ  2005,  σχετικα ο με  την  πρόχοληψη  της  χρησιμόχπόχιοησης  τόχυ
χρηματόχπιστωτικόχυο συστηοματόχς για τη νόχμιμόχπόχιοηση εσόχοδων απόχο παραονόχμες δραστηριόχοτητες και τη
χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην
εθνικηο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 36 (Α91/2008  1΄ 16 (Α6 (Α),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 2 της
Οδηγιοας 2011/36 (Α/ΕΕ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 5ης 1πριλιοόχυ 2011, για
την πρόχοληψη και την καταπόχλεομηση της εμπόχριοας ανθρωοπων και για την πρόχστασιοα των θυμαοτων
της, καθωος και για την αντικαταοσταση της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/6 (Α29/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ  ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην εθνικηο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 4198/2013  1΄ 215 ).

Ο  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  απόχκλειοεται  επιοσης  όχοταν  τόχ  πρόχοσωπόχ  εις  βαορόχς  τόχυ  όχπόχιοόχυ  εκδόχοθηκε
τελεσιοδικη καταδικαστικηο απόχοφαση ειοναι μεολόχς τόχυ διόχικητικόχυο, διευθυντικόχυο ηο επόχπτικόχυο όχργαονόχυ
τόχυ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα ηο εοχει εξόχυσιοα εκπρόχσωοπησης, ληοψης απόχφαοσεων ηο ελεογχόχυ σε αυτόχο.

Στις περιπτωοσεις εταιρειωον περιόχρισμεονης ευθυονης  Ε.Π.Ε.),  πρόχσωπικωον εταιρειωον   Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωον Κεφαλαιόχυχικωον Εταιρειωον   Ι.Κ.Ε ), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ, αφόχραο κατ’
ελαοχιστόχν τόχυς διαχειριστεος.

Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον  1.Ε.), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ  αφόχραο κατ’
ελαοχιστόχν τόχν Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ, καθωος και όχολα τα μεολη τόχυ Διόχικητικόχυο Συμβόχυλιοόχυ.

22.A.2 Όταν όχ  πρόχσφεορων εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο στην  καταβόχληο φόχορων ηο
εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης και αυτόχο εοχει διαπιστωθειο απόχο δικαστικηο ηο διόχικητικηο απόχοφαση με
τελεσιοδικη και δεσμευτικηο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς ηο την
εθνικη ο νόχμόχθεσιοα  ηο/και  η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολληλα  μεοσα  όχοτι  όχ
πρόχσφεορων  εοχει  αθετηοσει  τις  υπόχχρεωοσεις  τόχυ  όχοσόχν  αφόχρα ο την  καταβόχλη ο φόχορων  η ο εισφόχρωον
κόχινωνικηος ασφαολισης.

1ν όχ πρόχσφεορων ειοναι Έλληνας πόχλιοτης ηο εοχει την εγκαταοστασηο τόχυ στην Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις
τόχυ  πόχυ  αφόχρόχυον  τις  εισφόχρεος  κόχινωνικηος  ασφαολισης  καλυοπτόχυν,  τόχοσόχ  την  κυορια,  όχοσόχ  και  την
επικόχυρικηο ασφαολιση.

Δεν απόχκλειοεται όχ πρόχσφεορων, όχοταν εοχει εκπληρωοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ, ειοτε καταβαολλόχντας τόχυς
φόχορόχυς ηο τις εισφόχρεος κόχινωνικηος ασφαολισης πόχυ όχφειολει, συμπεριλαμβανόχμεονων, καταο περιοπτωση,
των δεδόχυλευμεονων τόχοκων ηο των πρόχστιομων, ειοτε υπαγόχομενόχς σε δεσμευτικόχο διακανόχνισμόχο για την
καταβόχληο τόχυς.

22.A.3  α) Κατ’εξαιορεση, για τόχυς πιόχ καοτω επιτακτικόχυος λόχογόχυς δημόχοσιόχυ συμφεορόχντόχς  xlvii  συμπλη-
ρωονόχνται απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ) δεν εφαρμόχοζόχνται όχι παραογραφόχι  22.A.1 και 22.A.2 
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β)  Κατ’εξαιορεση, όχοταν  όχ απόχκλεισμόχος  ειοναι  σαφωος δυσαναολόχγόχς, ιδιοως όχοταν μόχονόχ μικραο πόχσαο των
φόχορων ηο των εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης δεν εοχόχυν καταβληθει ο η ο όχοταν όχ  πρόχσφεορων  ενημε-
ρωοθηκε σχετικαο με τόχ ακριβεος πόχσόχο πόχυ όχφειολεται λόχογω αθεοτησης των υπόχχρεωοσεωον τόχυ όχοσόχν αφόχ-
ραο στην καταβόχληο φόχορων ηο εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης σε χρόχονόχ καταο τόχν όχπόχιοόχ δεν ειοχε τη δυ-
νατόχοτητα να λαοβει μεοτρα, συομφωνα με τόχ τελευταιοόχ εδαοφιόχ της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ κ3 ν. 4412/2016 (Α,
πριν  απόχ ο την  εκπνόχη ο της  πρόχθεσμιοας  υπόχβόχληος  πρόχσφόχραος τόχυ  αορθρόχυ  18  της  παρόχυοσας,  δεν
εφαρμόχοζεται xlviiiη παραογραφόχς 22.1.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:xlix

 α) εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις πόχυ πρόχβλεοπόχνται στην παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν. 4412/2016 (Α,

 β) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας τελειο υπόχο πτωοχευση ηο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσης ηο ειδικηος
εκκαθαορισης η ο τελει ο υπόχ ο αναγκαστικη ο διαχειοριση  απόχ ο εκκαθαριστη ο η ο απόχ ο τόχ  δικαστηοριόχ  η ο εοχει
υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  πτωχευτικόχυ ο συμβιβασμόχυ ο η ο εοχει  αναστειολει  τις  επιχειρηματικεος  τόχυ
δραστηριόχοτητες ηο εαον βριοσκεται σε όχπόχιαδηοπόχτε αναολόχγη καταοσταση πρόχκυοπτόχυσα απόχο παρόχομόχια
διαδικασιοα, πρόχβλεπόχομενη σε εθνικεος διαταοξεις νόχομόχυ. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να μην απόχκλειοει
εοναν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα, όχ όχπόχιοόχς βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων πόχυ αναφεορόχνται στην παρα-
παονω περιοπτωση, υπόχο την πρόχυοπόχοθεση όχοτι η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει απόχδειοξει όχοτι όχ εν λόχογω φόχρεοας
ειοναι σε θεοση να εκτελεοσει τη συομβαση, λαμβαονόχντας υπόχοψη τις ισχυοόχυσες διαταοξεις και τα μεοτρα για
τη συνεοχιση της επιχειρηματικηος τόχυ λειτόχυργιοας  παρ. 5 αορθρόχυ κ3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α), 

 γ) υπαορχόχυν επαρκωος ευολόχγες ενδειοξεις πόχυ όχδηγόχυον στόχ συμπεορασμα όχοτι όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
συνηοψε συμφωνιοες με αολλόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος με στόχοχόχ τη στρεοβλωση τόχυ ανταγωνισμόχυο,

δ) εαον μιοα καταοσταση συογκρόχυσης συμφερόχοντων καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 24 τόχυ ν. 4412/2016 (Α
δεν μπόχρειο να θεραπευθειο απόχτελεσματικαο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

 ε) εαον μιοα καταοσταση στρεοβλωσης τόχυ ανταγωνισμόχυο απόχο την πρόχοτερη συμμετόχχηο των όχικόχνόχμικωον
φόχρεοων καταο την πρόχετόχιμασιοα της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ
48 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, δεν μπόχρειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

 στ)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  εοχει  επιδειοξει  σόχβαρη ο η ο επαναλαμβανόχομενη  πλημμεολεια  κατα ο την
εκτεολεση  όχυσιωοδόχυς  απαιοτησης  στόχ  πλαιοσιόχ  πρόχηγόχυομενης  δημόχοσιας  συομβασης,  πρόχηγόχυομενης
συομβασης με αναθεοτόχντα φόχρεοα ηο πρόχηγόχυομενης συομβασης παραχωορησης πόχυ ειοχε ως απόχτεολεσμα
την πρόχοωρη καταγγελιοα της πρόχηγόχυομενης συομβασης, απόχζημιωοσεις ηο αολλες παρόχομόχιες κυρωοσεις, 

 ζ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει κριθειο εονόχχόχς σόχβαρωον ψευδωον δηλωοσεων καταο την παρόχχηο των
πληρόχφόχριωον  πόχυ απαιτόχυονται  για την εξακριοβωση της απόχυσιοας  των λόχογων απόχκλεισμόχυ ο η ο την
πληορωση των κριτηριοων επιλόχγηος,  εοχει  απόχκρυοψει τις  πληρόχφόχριοες αυτεος  η ο δεν ειοναι  σε θεοση να
πρόχσκόχμιοσει τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ απαιτόχυονται κατ’ εφαρμόχγηο τόχυ αορθρόχυ 23 της παρόχυοσας, 

 η)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  επιχειορησε  να  επηρεαοσει  με  αθεομιτόχ  τρόχοπόχ  τη  διαδικασιοα  ληοψης
απόχφαοσεων της αναθεοτόχυσας αρχηος, να απόχκτηοσει εμπιστευτικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να τόχυ
απόχφεορόχυν  αθεομιτόχ  πλεόχνεοκτημα στη  διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης  η ο να  παραοσχει  εξ αμελειοας
παραπλανητικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να επηρεαοσόχυν όχυσιωδωος τις απόχφαοσεις πόχυ αφόχρόχυον
τόχν απόχκλεισμόχο, την επιλόχγηο ηο την αναοθεση,

 θ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει διαπραοξει σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα, τόχ όχπόχιοόχ θεοτει σε
αμφιβόχλιοα την ακεραιόχοτηταο τόχυ.

22.Α.5.  1πόχκλειοεται απόχο τη συμμετόχχηο στη διαδικασιοα συοναψης δημόχοσιας συομβασης  διαγωνισμόχο),
όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας εαον συντρεοχόχυν όχι  πρόχυοπόχθεοσεις εφαρμόχγηος  της παρ.  4 τόχυ αορθρόχυ 8 τόχυ ν.
3310/2005  εθνικός λόγος αποκλεισμού) l

22.Α.6.  Η αναθεοτόχυσα αρχη ο απόχκλειοει  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα σε όχπόχιόχδηοπόχτε χρόχνικόχ ο σημειοόχ κατα ο τη
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διαορκεια της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, όχοταν απόχδεικνυοεται όχοτι αυτόχος βριοσκεται λόχογω πραοξεων
ηο παραλειοψεων αυτόχυο ειοτε πριν ειοτε καταο τη διαδικασιοα, σε μιοα απόχο τις περιπτωοσεις των πρόχηγόχυομε-
νων παραγραοφων. 

22.Α.7. Οικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  πόχυ  εμπιοπτει  σε  μια  απόχ ο τις  κατασταοσεις  πόχυ  αναφεορόχνται  στις
παραγραοφόχυς 1 και 4  liμπόχρει ο να πρόχσκόχμιοζει στόχιχειοα πρόχκειμεονόχυ να απόχδειοξει όχοτι τα μεοτρα πόχυ
εολαβε  επαρκόχυον  για  να  απόχδειοξόχυν  την  αξιόχπιστιοα  τόχυ,  παρόχοτι  συντρεοχει  όχ  σχετικόχος  λόχογόχς
απόχκλεισμόχυο. Εαον τα στόχιχειοα κριθόχυον επαρκηο, όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δεν απόχκλειοεται απόχο τη
διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης.  Τα  μεοτρα  πόχυ  λαμβαονόχνται  απόχ ο τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος
αξιόχλόχγόχυονται  σε  συναορτηση  με  τη  σόχβαρόχοτητα  και  τις  ιδιαιοτερες  περισταοσεις  τόχυ  πόχινικόχυο
αδικηοματόχς ηο τόχυ παραπτωοματόχς. 1ν τα μεοτρα κριθόχυον ανεπαρκηο, γνωστόχπόχιειοται στόχν όχικόχνόχμικόχο
φόχρεοα τόχ σκεπτικόχο της απόχοφασης αυτηος. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εοχει απόχκλειστειο,  με τελεσιοδικη
απόχοφαση,  απόχ ο τη  συμμετόχχη ο σε  διαδικασιοες  συοναψης  συομβασης  η ο αναοθεσης  παραχωορησης  δεν
μπόχρειο να καονει χρηοση της ανωτεορω δυνατόχοτητας καταο την περιοόχδόχ τόχυ απόχκλεισμόχυο πόχυ όχριοζεται
στην εν λόχογω απόχοφαση στόχ κραοτόχς - μεολόχς στόχ όχπόχιοόχ ισχυοει η απόχοφαση.

22.Α.8. Η απόχοφαση για την διαπιοστωση της επαορκειας ηο μη των επανόχρθωτικωον μεοτρων καταο την
πρόχηγόχυομενη παραογραφόχ εκδιοδεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στις παρ. 8 και 9 τόχυ αορθρόχυ κ3 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.

22.Α.9. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ τόχυ εοχει επιβληθειο, με την κόχινηο υπόχυργικηο απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ κ4
τόχυ  ν.  4412/2016 (Α,  η  πόχινη ο τόχυ  απόχκλεισμόχυ ο απόχκλειοεται  αυτόχδιοκαια  και  απόχ ο την  παρόχυοσα
διαδικασιοα συοναψης δημόχοσιας συομβασης  διαγωνισμόχο).

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόχν αφόχραο την καταλληλόχοτητα για την αοσκηση της επαγγελματικηος δραστηριόχοτητας, απαιτειοται  όχι
όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  να ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ σχετικόχ ο επαγγελματικόχ ο μητρωοόχ πόχυ τηρειοται  στόχ
κραοτόχς  εγκαταοστασηος  τόχυς.  Ειδικα ο όχι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  στην  Ελλαοδα
απαιτειοται  να  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ  Μητρωοόχ  Εργόχληπτικωον  Επιχειρηοσεων   Μ.Ε.ΕΠ.)  ηο στα
Νόχμαρχιακαο Μητρωοα στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας. Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ
ειοναι εγκατεστημεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς της Ευρωπαιοκηος Ένωσης απαιτειοται να ειοναι εγγεγραμμεονόχι
στα Μητρωοα τόχυ παραρτηοματόχς ΧΙ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlii

 α) Δεν απαιτειοται

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταliii

 α) Δεν απαιτειοται

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςliv

Δεν απαιτειοται.

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

Όσόχν αφόχραο τα κριτηορια της όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος επαορκειας και τα κριτηορια σχετικαο
με την τεχνικη ο και επαγγελματικηο ικανόχοτητα, εονας όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας μπόχρειο,  να στηριοζεται στις
ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων, ασχεοτως της νόχμικηος φυοσης των δεσμωον τόχυ με αυτόχυος.
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Όσόχν αφόχραο τα κριτηορια πόχυ σχετιοζόχνται με τόχυς τιοτλόχυς σπόχυδωον και τα επαγγελματικαο πρόχσόχοντα
πόχυ όχριοζόχνται στην περιοπτωση στ τόχυ Μεορόχυς ΙΙ  τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς 1 ν.
4412/2016 (Α ηο με την σχετικηο επαγγελματικηο εμπειριοα, όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος, μπόχρόχυον να βασιοζόχνται
στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων μόχονόχ εαον όχι τελευταιοόχι θα εκτελεοσόχυν τις εργασιοες ηο τις υπηρεσιοες για
τις όχπόχιοες απαιτόχυονται όχι συγκεκριμεονες ικανόχοτητες.

Όταν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στηριοζεται στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων όχοσόχν αφόχραο τα κριτηορια πόχυ
σχετιοζόχνται με την όχικόχνόχμικηο και χρηματόχόχικόχνόχμικηο επαορκεια, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας και αυτόχιο όχι
φόχρειος ειοναι απόχο κόχινόχυο υπευοθυνόχι για την εκτεολεση της συομβασης.

Στην περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η εονωση μπόχρει ο να στηριοζεται στις ικανόχοτητες των
συμμετεχόχοντων  στην  εονωση  η ο αολλων  φόχρεοων   για  τα  κριτηορια  της  όχικόχνόχμικηος  και
χρηματόχόχικόχνόχμικηος  επαορκειας  και  τα  κριτηορια  σχετικα ο με  την  τεχνικη ο και  επαγγελματικηο
ικανόχοτητα).

Η  εκτεολεση  των  εργασιωονlv γιονεται  υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  πρόχσφεορόχντα ηο,  αν  η  πρόχσφόχραο
υπόχβαολλεται απόχο εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, απόχο εοναν απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες στην εονωση αυτηο.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής

23.1 Κατα ο την υπόχβόχλη ο πρόχσφόχρωον όχι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος υπόχβαολλόχυν τόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης  ΤΕΥΔ) τόχυ αορθρόχυ κ9  παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, τόχ όχπόχιοόχ απόχτελειο ενημερωμεονη
υπευοθυνη δηολωση, με τις συνεοπειες τόχυ ν. 1599/1986 (Α  1΄κ5), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρόχς
αντικαταοσταση των πιστόχπόχιητικωον πόχυ εκδιοδόχυν δημόχοσιες αρχεος ηο τριοτα μεορη, επιβεβαιωονόχντας όχοτι
όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας πληρόχιο τις ακόχολόχυθες πρόχυοπόχθεοσεις:
α)  δεν  βριοσκεται  σε  μιοα  απόχ ο τις  κατασταοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  22  1  της  παρόχυοσας,
β) πληρόχιο τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος τα όχπόχιοα εοχόχυν καθόχριστειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Β-Ε της
παρόχυοσας.

Σε  όχπόχιόχδηοπόχτε  χρόχνικόχ ο σημειοόχ  κατα ο τη  διαορκεια  της  διαδικασιοας,  μπόχρει ο να  ζητηθει ο απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες να υπόχβαολλόχυν όχολα ηο όχρισμεονα δικαιόχλόχγητικαο της επόχομενης παραγραοφόχυ, όχοταν αυτόχο
απαιτειοται για την όχρθηο διεξαγωγηο της διαδικασιοας.

Στην περιοπτωση υπόχβόχληος πρόχσφόχραος απόχο εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων,  τόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης  ΤΕΥΔ) υπόχβαολλεται χωρισταο απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης. 

Στην  περιοπτωση  πόχυ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  στηριοζεται  στις  ικανόχοτητες  ενόχος  ηο
περισσόχοτερων φόχρεοων υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ, τo Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης
 ΤΕΥΔ),  για καοθε φόχρεοα στις ικανόχοτητες τόχυ όχπόχιοόχυ στηριοζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τόχ δικαιοωμα συμμετόχχηος και όχι όχορόχι και πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος, όχοπως όχριοστηκαν στα αορθρα 21
και  22  της  παρόχυοσας,  κριονόχνται  κατα ο την  υπόχβόχλη ο της πρόχσφόχραος,  κατα ο την  υπόχβόχλη ο των
δικαιόχλόχγητικωον, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2  α) και καταο τη συοναψη της συομβασης, συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 4.2  β) της παρόχυοσας. 1ν στις ειδικεος διαταοξεις πόχυ διεοπόχυν την εοκδόχσηο τόχυς, δεν πρόχβλεοπεται
χρόχονόχς ισχυοόχς των δικαιόχλόχγητικωον, θεωρόχυονται εογκυρα εφόχοσόχν φεορόχυν ημερόχμηνιοα εοκδόχσης εντόχος
ενός μηνός πόχυ πρόχηγειοται της ημερόχμηνιοας  υπόχβόχληος  των δικαιόχλόχγητικωον της πρόχοσκλησης. Οι
εονόχρκες βεβαιωοσεις πόχυ τυχόχον πρόχσκόχμιοζόχνται για αναπληορωση δικαιόχλόχγητικωον, πρεοπει επιοσης να
φεορόχυν  ημερόχμηνιοα  εντόχος  ενός  μηνός πόχυ  πρόχηγειοται της  ημερόχμηνιοας  υπόχβόχληος  των
δικαιόχλόχγητικωον της πρόχοσκλησης.lvi

Στην περιοπτωση πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας η ο εονωση αυτωον  στηριοζεται στις ικανόχοτητες
αολλων φόχρεοων, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22.ΣΤ της παρόχυοσας, όχι φόχρειος στην ικανόχοτητα των όχπόχιοων
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στηριοζεται  όχ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  η ο εονωση  αυτωον,  υπόχχρεόχυονται  στην  υπόχβόχλη ο των
δικαιόχλόχγητικωον πόχυ απόχδεικνυοόχυν όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 1 της
παρόχυοσας και όχοτι πληρόχυον τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος καταο περιοπτωση  αορθρόχυ 22 Β Α Ε).

Ο  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχχρεόχυοται  να  αντικαταστηοσει  εοναν  φόχρεοα  στην  ικανόχοτητα  τόχυ  όχπόχιοόχυ
στηριοζεται, εφόχοσόχν όχ τελευταιοόχς δεν πληρόχιο τόχ σχετικόχο κριτηοριόχ επιλόχγηος ηο για τόχν όχπόχιοόχ συντρεοχόχυν
λόχογόχι απόχκλεισμόχυο των παραγραοφων 1, 2 και 4 τόχυ αορθρόχυ 22 1. 

Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  δεν  υπόχχρεόχυονται  να  υπόχβαολλόχυν  δικαιόχλόχγητικα ο η ο αολλα  απόχδεικτικαο
στόχιχειοα, αν και στόχ μεοτρόχ πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει τη δυνατόχοτητα να λαμβαονει τα πιστόχπόχιητικαο
ηο τις συναφειος πληρόχφόχριοες απευθειοας μεοσω πρόχοσβασης σε εθνικηο βαοση δεδόχμεονων σε όχπόχιόχδηοπόχτε
κραοτόχς - μεολόχς της Ένωσης, η όχπόχιοα διατιοθεται δωρεαον, όχοπως εθνικόχο μητρωοόχ συμβαοσεων, εικόχνικόχο
φαοκελόχ  επιχειορησης,  ηλεκτρόχνικόχ ο συοστημα  απόχθηοκευσης  εγγραοφων  η ο συοστημα  πρόχεπιλόχγηος.  Η
δηολωση  για  την  πρόχοσβαση  σε  εθνικη ο βαοση  δεδόχμεονων  εμπεριεοχεται  στόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης  ΤΕΥΔ).

Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολόχυν δικαιόχλόχγητικαο, όχοταν η αναθεοτόχυσα αρχηο πόχυ
εοχει αναθεοσει τη συομβαση διαθεοτει ηοδη τα δικαιόχλόχγητικαο αυταο.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Για την απόχοδειξη της μη συνδρόχμηος των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ άρθρου 22Α όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος
πρόχσκόχμιζόχυν αντιοστόχιχα τα παρακαοτω δικαιόχλόχγητικαο:   

 α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόχοσπασμα τόχυ πόχινικόχυο μητρωοόχυ ηο,
ελλειοψει αυτόχυο, ισόχδυοναμόχυ εγγραοφόχυ πόχυ εκδιοδεται απόχο αρμόχοδια δικαστικηο ηο διόχικητικηο αρχηο τόχυ
κραοτόχυς-μεολόχυς  η ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχς  όχ  εν  λόχογω
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ πρόχκυοπτει όχοτι πληρόχυονται αυτεος όχι πρόχυοπόχθεοσεις. Η υπόχχρεοωση
πρόχσκόχομισης τόχυ ως αονω απόχσπαοσματόχς αφόχραο και τα πρόχοσωπα των τελευταιοων δυοόχ εδαφιοων  της
παραγραοφόχυ 1.1 τόχυ αορθρόχυ 22.

 β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο την αρμόχοδια αρχηο
τόχυ  όχικειοόχυ  κραοτόχυς  -  μεολόχυς  η ο χωορας,  περι ο τόχυ  όχοτι  εοχόχυν  εκπληρωθει ο όχι  υπόχχρεωοσεις  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  όχοσόχν  αφόχρα ο στην  καταβόχλη ο φόχορων   φόχρόχλόχγικη ο ενημερόχοτητα)  και  στην
καταβόχλη ο των  εισφόχρωον  κόχινωνικηος  ασφαολισης   ασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα) lvii συομφωνα  με  την
ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τόχυ κραοτόχυς εγκαταοστασης ηο την ελληνικηο νόχμόχθεσιοα αντιοστόχιχα. 

Για  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  η ο εκτελόχυον  εοργα  στην  Ελλαοδα τα  σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο πόχυ υπόχβαολλόχνται ειοναι 

- φόχρόχλόχγικηο ενημερόχοτητα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχ Υπόχυργειοόχ Οικόχνόχμικωον  αρμόχοδια Δ.Ο.Υ) για
τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα και για τις κόχινόχπραξιοες στις όχπόχιοες συμμετεοχει για τα δημόχοσια εοργα πόχυ ειοναι
σε εξεολιξη.  Οι αλλόχδαπόχι ο πρόχσφεορόχντες θα υπόχβαολλόχυν υπευοθυνη δηολωση περι ο τόχυ όχοτι δεν εοχόχυν
υπόχχρεοωση  καταβόχληος  φόχορων  στην  Ελλαοδα.  Σε  περιοπτωση  πόχυ  εοχόχυν  τεοτόχια  υπόχχρεοωση  θα
υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο της όχικειοας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  αρμόχοδιόχ  ασφαλιστικόχ ο φόχρεοα.  Η
ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υπόχχρεωοσεις τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα α) ως φυσικόχο ηο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ για τόχ πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοση εξαρτημεονης εργασιοας,  β)
για εοργα πόχυ εκτελει ο μόχονόχς  τόχυ η ο σε  κόχινόχπραξιοα  καθωος  και  γ)  για  τα στελεοχη  τόχυ πόχυ εοχόχυν
υπόχχρεοωση ασφαολισης στόχ ΕΤ11 Α ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος
υπόχβαολλόχυν απόχδεικτικόχ ο ασφαλιστικηος  ενημερόχοτητας  κυοριας και επικόχυρικηος  ασφαολισης) για τόχ
πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοση εξαρτημεονης εργασιοας  ΤΣΜΕΔΕ για τόχυς ασφαλισμεονόχυς Α μεολη τόχυ ΤΕΕ,
ΙΚ1 για τόχ λόχιπόχο πρόχσωπικόχο). Δεν γιονόχνται απόχδεκταο ως απόχοδειξη ενημερόχοτητας της πρόχσφεορόχυσας
εταιριοας,  απόχδεικτικα ο ενημερόχοτητας για τα στελεοχη  πόχυ  στελεχωονόχυν  τόχ  πτυχιοόχ  της  εταιριοας  ως
εταιορόχι.  Οι  αλλόχδαπόχι ο πρόχσφεορόχντες  φυσικα ο και  νόχμικα ο πρόχοσωπα),  πόχυ δεν υπόχβαολόχυν τα αονω
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απόχδεικτικαο, υπόχβαολλόχυν υπευοθυνη δηολωση περιο τόχυ όχοτι δεν απασχόχλόχυον πρόχσωπικόχο, για τόχ όχπόχιοόχ
υπαορχει υπόχχρεοωση ασφαολισης σε ημεδαπόχυος ασφαλιστικόχυος όχργανισμόχυος.  1ν απασχόχλόχυον τεοτόχιόχ
πρόχσωπικόχο, πρεοπει να υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο ασφαλιστικηος ενημερόχοτητας. .

 γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο την αρμόχοδια αρχηο
τόχυ όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς η ο χωορας. Για τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ ειοναι εγκαταστημεονόχι ηο
εκτελόχυον  εοργα  στην  Ελλαοδα  τόχ  πιστόχπόχιητικόχ ο όχοτι  δεν  τελόχυον υπόχ ο πτωοχευση,  παυοση  εργασιωον,
πτωχευτικόχ ο συμβιβασμόχο, αναγκαστικη ο διαχειοριση,  δεν  εοχόχυν  υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  εξυγιοανσης
εκδιοδεται απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρωτόχδικειοόχ της εοδρας τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα και τόχ πιστόχπόχιητικόχο όχοτι
δεν εοχει τεθειο υπόχο εκκαθαοριση εκδιοδεται απόχο τόχ όχικειοόχ πρωτόχδικειοόχ για τα νόχμικαο πρόχοσωπα εκτόχος
1.Ε. και απόχο τόχ Γ.Ε.ΜΗ. ηο τις Περιφερειακεος Ενόχοτητες για τις 1.Ε.  συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις
όχοπως  καοθε  φόχρα ο ισχυοόχυν.  Τα  φυσικα ο πρόχοσωπα  δε  φεορόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο περι ο μη  θεοσης  σε
εκκαθαοριση. 

 δ) 1ν τόχ κραοτόχς-μεολόχς ηο χωορα δεν εκδιοδει τα υπόχο των περ.  α),  β) και  γ) πιστόχπόχιητικαο ηο όχοπόχυ τα
πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις υπόχο  1 και 2 και 4  β) τόχυ αορθρόχυ 22 1., τόχ
εογγραφόχ ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκη βεβαιοωση ηο, στα κραοτη - μεολη ηο
στις  χωορες όχοπόχυ δεν πρόχβλεοπεται  εονόχρκη βεβαιοωση,  απόχ ο υπευοθυνη δηολωση τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ
ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος ηο διόχικητικηος αρχηος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ηο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ηο
εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τόχυ  κραοτόχυς  μεολόχυς  η ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστημεονόχς όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας. 

Στην περιοπτωση αυτηο όχι αρμόχοδιες δημόχοσιες αρχεος παρεοχόχυν επιοσημη δηολωση στην όχπόχιοα αναφεορεται
όχοτι δεν εκδιοδόχνται τα πιστόχπόχιητικα ο της παρόχυοσας παραγραοφόχυ ηο όχοτι τα πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν
καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις πόχυ αναφεορόχνται στα υπόχο 1 και 2 και 4  β) τόχυ αορθρόχυ 22 1 της
παρόχυοσας.

1ν διαπιστωθειο με όχπόχιόχνδηοπόχτε τρόχοπόχ όχοτι, στην εν λόχογω χωορα εκδιοδόχνται τα υπόχοψη πιστόχπόχιητικαο,
η πρόχσφόχραο τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ απόχρριοπτεται. 

 ε) Για τις λόχιπεος περιπτωοσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υπόχβαολλεται επικαιρόχπόχιημεονη
υπευοθυνη δηολωση ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος ηο διόχικητικηος αρχηος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ηο αρμόχοδιόχυ
επαγγελματικόχυο ηο εμπόχρικόχυο όχργανισμόχυο τόχυ κραοτόχυς Α μεολόχυς ηο της χωορας καταγωγηος ηο της χωορας
εγκαταοστασης  τόχυ  πρόχσφεορόχντόχς  όχοτι  δεν  συντρεοχόχυν  στόχ  πρόχοσωπόχ ο τόχυ  όχι  όχριζόχομενόχι  λόχογόχι
απόχκλεισμόχυο. 

Ειδικα ο για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  για  τις  εργόχληπτικεος
επιχειρηοσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ Μ.Ε.ΕΠ. υπόχβαολλόχνται πιστόχπόχιητικαο χόχρηγόχυομενα απόχο τα
αρμόχοδια  επιμελητηορια  και  φόχρειος   ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόχ ο τα  όχπόχιοα  απόχδεικνυοεται  όχοτι  τα
πρόχοσωπα με βεβαιοωση τόχυ Μ.Ε.Κ. πόχυ στελεχωονόχυν την εργόχληπτικηο επιχειορηση, δεν εοχόχυν διαπραοξει
σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα.

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

Για την απόχοδειξη της μη συνδρόχμηος  τόχυ λόχογόχυ απόχκλεισμόχυ ο της παραγραοφόχυ 1.5 τόχυ αορθρόχυ 22
υπόχβαολλόχνται, εφόχοσόχν όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς ειοναι ανωονυμη εταιριοα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόχυονται της υπόχχρεοωσης αυτηος όχι εταιρειοες
πόχυ ειοναι εισηγμεονες στόχ Χρηματιστηοριόχ της χωορας εγκαταοστασηος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περιο τόχυοτόχυ
υπευοθυνη δηολωση τόχυ νόχομιμόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς]. 

-  Πιστόχπόχιητικόχο αρμόχοδιας αρχηος τόχυ κραοτόχυς της εοδρας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτει όχοτι όχι μετόχχεος
ειοναι όχνόχμαστικεος

- 1ναλυτικηο καταοσταση με τα στόχιχειοα των μετόχοχων της εταιρειοας και τόχν αριθμόχο των μετόχχωον καοθε
μετόχοχόχυ   μετόχχόχλόχογιόχ),  όχοπως  τα  στόχιχειοα  αυτα ο ειοναι  καταχωρημεονα  στόχ  βιβλιοόχ  μετόχοχων  της
εταιρειοας, τόχ πόχλυο τριαοντα εργαοσιμες ημεορες πριν απόχο την ημεορα υπόχβόχληος της πρόχσφόχραος. 

Ειδικόχοτερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόχσκόχμιοζόχυν  μόχονόχ  την  αναλυτικηο
καταοσταση με τα στόχιχειοα των μετόχοχων της εταιρειοας και τόχν αριθμόχ ο των μετόχχωον καοθε μετόχοχόχυ
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 μετόχχόχλόχογιόχ), όχοπως τα στόχιχειοα αυταο ειοναι καταχωρημεονα στόχ βιβλιοόχ μετόχοχων της εταιρειοας, τόχ πόχλυο
τριαοντα εργαοσιμες ημεορες πριν απόχο την ημεορα υπόχβόχληος της πρόχσφόχραος καθωος η απαιοτηση για την
υπόχβόχλη ο τόχυ  πιστόχπόχιητικόχυ ο απόχ ο τόχ  όχπόχιοόχ  να  πρόχκυοπτει  όχοτι  όχι  μετόχχεος  ειοναι  όχνόχμαστικεος,
καλυοπτεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 23.9 της παρόχυοσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόχοσόχν εοχόχυν καταο τόχ διοκαιόχ της εοδρας τόχυς όχνόχμαστικεος
μετόχχεος, πρόχσκόχμιοζόχυν : 

αα)  Πιστόχπόχιητικόχ ο αρμόχοδιας αρχηος  τόχυ κραοτόχυς της εοδρας,  απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτει όχοτι όχι
μετόχχεος ειοναι όχνόχμαστικεος. 

ββ) 1ναλυτικηο καταοσταση μετόχοχων, με αριθμόχο των μετόχχωον τόχυ καοθε μετόχοχόχυ, όχοπως τα στόχιχειοα
αυταο ειοναι καταχωρημεονα στόχ βιβλιοόχ μετόχοχων της εταιρειοας με ημερόχμηνιοα τόχ πόχλυ ο 30 εργαοσιμες
ημεορες πριν την υπόχβόχληο της πρόχσφόχραος. 

γγ)  Καοθε  αολλόχ  στόχιχειοόχ  απόχ ο τόχ  όχπόχιοόχ  να  πρόχκυοπτει  η  όχνόχμαστικόχπόχιοηση  μεοχρι  φυσικόχυο
πρόχσωοπόχυ των μετόχχωον, πόχυ εοχει συντελεστειο τις τελευταιοες 30  τριαοντα) εργαοσιμες ημεορες πριν την
υπόχβόχληο της πρόχσφόχραος.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόχυ δεν εοχόχυν καταο τόχ διοκαιόχ της χωορας στην όχπόχιοα εοχόχυν την εοδρα
τόχυς όχνόχμαστικεος μετόχχεος, υπόχβαολλόχυν : 

αα) Βεβαιοωση περιο μη υπόχχρεοωσης όχνόχμαστικόχπόχιοησης των μετόχχωον απόχο αρμόχοδια αρχηο, εφόχοσόχν
υπαορχει σχετικηο πρόχοβλεψη, διαφόχρετικαο πρόχσκόχμιοζεται υπευοθυνη δηολωση τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμεονη καταοσταση μετόχοχων πόχυ κατεοχόχυν τόχυλαοχιστόχν 1% των μετόχχωον. 

γγ)  1ν δεν τηρειοται  τεοτόχια καταοσταση,  πρόχσκόχμιοζεται  σχετικη ο καταοσταση μετόχοχων  με  1%),
συομφωνα με την τελευταιοα Γενικηο Συνεολευση, αν όχι μεοτόχχόχι αυτόχιο ειοναι γνωστόχιο στην εταιρειοα. 

δδ) 1ν δεν πρόχσκόχμισθειο καταοσταση καταο τα ανωτεορω, η εταιρειοα αιτιόχλόχγειο τόχυς λόχογόχυς πόχυ όχι
μεοτόχχόχι αυτόχιο δεν της ειοναι γνωστόχιο. Η  αναθεοτόχυσα αρχηο δεν υπεισεορχεται στην κριοση της ως αονω
αιτιόχλόχγιοας. Δυοναται ωστόχοσόχ να απόχδειοξει τη δυνατόχοτητα υπόχβόχληος της καταοστασης μετόχοχων και
μόχονόχ στην περιοπτωση αυτηο η εταιρειοα απόχκλειοεται απόχο την παρόχυοσα διαδικασιοα.

Για  την  περιοπτωση  τόχυ  αορθρόχυ  22.1.9. της  παρόχυοσας  διακηορυξης,  υπευοθυνη  δηολωση  ενωοπιόχν
αρμόχοδιας  δικαστικηος  η ο διόχικητικηος  αρχηος,  συμβόχλαιόχγραοφόχυ  η ο αρμόχοδιόχυ  επαγγελματικόχυ ο ηο
εμπόχρικόχυο όχργανισμόχυο τόχυ κραοτόχυς Α μεολόχυς ηο της χωορας καταγωγηος ηο της χωορας εγκαταοστασης τόχυ
πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν εοχει εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ απόχοφαση απόχκλεισμόχυο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ4
τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

Περαιτεορω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόχβαολλεται η υπευοθυνη δηολωση της κόχινηος απόχοφασης
των  Υπόχυργωον  1ναοπτυξης  και  Επικρατειοας  209κκ/23-8-200κ   Β’  16 (Ακ3)  αΔικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005  .

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

 α)  Όσόχν  αφόχρα ο την  καταλληλόχοτητα  για  την  αοσκηση  της  επαγγελματικηος  δραστηριόχοτητας,  όχι
πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  στην  Ελλαοδα  υπόχβαολλόχυν  βεβαιοωση  εγγραφηος  στόχ
Μ.Ε.ΕΠlviii στην Α2   τάξη και άνω, για εοργα κατηγόχριοας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

 β)  Οι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι   σε  λόχιπα ο κραοτη  μεολη  της  Ευρωπαιοκηος  Ένωσης
πρόχσκόχμιοζόχυν  τις  δηλωοσεις  και  πιστόχπόχιητικα ο πόχυ  περιγραοφόχνται  στόχ  Παραορτημα  υο  τόχυ
Πρόχσαρτηοματόχς 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
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 γ) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ
 Ε.Ο.Χ) ηο σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση
δημόχοσια συομβαση καλυοπτεται  απόχ ο τα Παραρτηοματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεος  σημειωοσεις  τόχυ
σχετικόχυ ο με  την  Ένωση  Πρόχσαρτηοματόχς  ο  της  ως  αονω  Συμφωνιοας,  η ο σε  τριοτες  χωορες  πόχυ  δεν
εμπιοπτόχυν στην πρόχηγόχυομενη  περιοπτωση και εοχόχυν συναοψει διμερειος ηο πόχλυμερειος συμφωνιοες με την
Ένωση  σε  θεοματα  διαδικασιωον  αναοθεσης  δημόχσιοων  συμβαοσεων,   πρόχσκόχμιοζόχυν  πιστόχπόχιητικόχο
αντιοστόχιχόχυ  επαγγελματικόχυ ο η ο εμπόχρικόχυ ο μητρωοόχυ.  Στην  περιοπτωση  πόχυ  χωορα  δεν  τηρει ο τεοτόχιόχ
μητρωοόχ,  τόχ εογγραφόχ η ο τόχ πιστόχπόχιητικόχ ο μπόχρει ο να αντικαθιοσταται  απόχ ο εονόχρκη βεβαιοωση ηο,  στα
κραοτη  -  μεολη  η ο στις  χωορες  όχοπόχυ  δεν  πρόχβλεοπεται  εονόχρκη  βεβαιοωση,  απόχ ο υπευοθυνη  δηολωση τόχυ
ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος  η ο διόχικητικηος αρχηος,  συμβόχλαιόχγραοφόχυ η ο αρμόχοδιόχυ
επαγγελματικόχυ ο η ο εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστημεονόχς  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  όχοτι  δεν  τηρειοται  τεοτόχιόχ  μητρωοόχ  και  όχοτι  ασκει ο τη
δραστηριόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.

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

Η όχικόχνόχμικηο και χρηματόχόχικόχνόχμικη επαορκεια των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται 
 α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.

 i) για τόχ 22. Γ  α), απόχο τη Βεβαιοωση εγγραφηος τόχυ αορθρόχυ 23.4.  α)  της παρόχυοσας.
 ii) Για τόχ 22.Γ  β) ........................ lix

 β)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηο
διαθεοτόχυν πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  πόχυ συμμόχρφωονόχνται  με  τα ευρωπαιοκαο
πρόχοτυπα  πιστόχπόχιοησης,  κατα ο την  εοννόχια  τόχυ  Παραρτηοματόχς  υοο  τόχυ  Πρόχσαρτηοματόχς  1΄  τόχυ  ν.
4412/2016 (Α, μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος, εκδιδόχομενόχ
απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης,
καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 (Α και στην παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

Οι αλλόχδαπόχιο όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεονόχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς ηο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης κατα ο τα ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν ως δικαιόχλόχγητικαο
τα........................lx

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

Η τεχνικηο και επαγγελματικηο ικανόχοτητα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 

 α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.
 i) για τόχ 22. Δ  α), απόχο τη Βεβαιοωση εγγραφηος τόχυ αορθρόχυ 23.4.  α)  της παρόχυοσας
 ii) για τόχ 22.Δ  β) ............................................................. lxi

 β)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επίσημους  καταλόγους ηο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  πόχυ  συμμόχρφωονόχνται  με  τα
ευρωπαιοκαο πρόχοτυπα πιστόχπόχιοησης, καταο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς υοο τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς
1΄  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α,  μπόχρόχυον  να  πρόχσκόχμιοζόχυν  στις  αναθεοτόχυσες  αρχεος  πιστόχπόχιητικόχο
εγγραφηος εκδιδόχομενόχ απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ
όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 (Α και στην παραογραφόχ 9
τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσημόχυς  καταλόχογόχυς  ηο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν ως
δικαιόχλόχγητικαο τα........................................... lxii
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23.7.  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εlxiii

................................................................................................................................................

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιοπτωση  νόχμικόχυ ο πρόχσωοπόχυ,  υπόχβαολλόχνται  τα  νόχμιμόχπόχιητικα ο εογγραφα  απόχ ο τα  όχπόχιοα  να
πρόχκυοπτει η εξόχυσιοα υπόχγραφηος τόχυ νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ 
Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι 1.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συοστασης,
2. 1ντιογραφόχ τόχυ ισχυοόχντόχς καταστατικόχυο με τόχ ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχόχυν δημόχσιευτειο όχολες όχι
μεοχρι  σηομερα  τρόχπόχπόχιηοσεις  αυτόχυ ο η ο επικυρωμεονόχ  αντιογραφόχ  κωδικόχπόχιημεονόχυ
καταστατικόχυο  εφόχοσόχν υπαορχει)
3. ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχει δημόχσιευτειο τόχ πρακτικόχο ΔΣ εκπρόχσωοπησης τόχυ νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ,
4. Πρακτικόχο Δ.Σ περιο εογκρισης συμμετόχχηος στόχ διαγωνισμόχο, στόχ όχπόχιοόχ μπόχρειο να περιεοχεται
και  εξόχυσιόχδόχοτηση   εφόχοσόχν  αυτόχ ο πρόχβλεοπεται  απόχ ο τόχ  καταστατικόχ ο τόχυ  υπόχψηφιοόχυ
αναδόχοχόχυ) για υπόχγραφηο και υπόχβόχληο πρόχσφόχραος σε περιοπτωση πόχυ δεν υπόχγραοφει όχ ιοδιόχς
όχ νόχομιμόχς εκπρόχοσωπόχς τόχυ φόχρεοα την πρόχσφόχραο και τα λόχιπαο απαιτόχυομενα εογγραφα τόχυ
διαγωνισμόχυο και όχριοζεται συγκεκριμεονα αοτόχμόχ, ως αντιοκλητόχς,
5.  Πιστόχπόχιητικόχ ο αρμόχοδιας  δικαστικηος  η ο διόχικητικηος  αρχηος  περι ο τρόχπόχπόχιηοσεων  τόχυ
καταστατικόχυο / μη λυοσης της εταιρειοας, τόχ όχπόχιοόχ πρεοπει να εοχει εκδόχθειο τόχ πόχλυο τρειος  3)
μηονες πριν απόχο την ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε ,   ΙΚΕ  :
1. 1ντιογραφόχ τόχυ καταστατικόχυο με όχολα τα μεοχρι σηομερα τρόχπόχπόχιητικαο,
2.  Πιστόχπόχιητικα ο αρμόχοδιας δικαστικηος  η ο διόχικητικηος  αρχηος  περι ο των τρόχπόχπόχιηοσεων τόχυ
καταστατικόχυο.
Σε  περιοπτωση  εγκαταοστασης  τόχυς  στην  αλλόχδαπηο,  τα  δικαιόχλόχγητικα ο συοστασηος  τόχυς
εκδιοδόχνται με βαοση την ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα της χωορας πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα, απόχο την
όχπόχιοα και εκδιοδεται τόχ σχετικόχο πιστόχπόχιητικόχο.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

 α) Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσημόχυς καταλόχογόχυς  η ο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιοηση απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωονόχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοησης, καταο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς υοο τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α,
μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος εκδιδόχομενόχ απόχο την
αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης.
Στα πιστόχπόχιητικαο αυταο αναφεορόχνται τα δικαιόχλόχγητικαο βαοσει των όχπόχιοων εογινε η εγγραφηο των
εν λόχογω όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχν επιοσημόχ καταολόχγόχ ηο η πιστόχπόχιοηση και η καταοταξη στόχν εν
λόχογω καταολόχγόχ.
Η πιστόχπόχιόχυομενη εγγραφηο στόχυς επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απόχο τόχυς αρμόχοδιόχυς όχργανισμόχυος ηο τόχ
πιστόχπόχιητικόχο,  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  όχργανισμόχ ο πιστόχπόχιοησης,  συνιστα ο τεκμηοριόχ
καταλληλόχοτητας όχοσόχν αφόχραο τις απαιτηοσεις πόχιόχτικηος επιλόχγηος, τις όχπόχιοες καλυοπτει όχ επιοσημόχς
καταολόχγόχς ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο.
Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απαλλαοσσόχνται απόχο
την υπόχχρεοωση υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον πόχυ αναφεορόχνται στόχ πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος
τόχυς. 

 β)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι στόχ  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόχοσόχν  πρόχσκόχμιοζόχυν
αΕνημερόχοτητα  Πτυχιοόχυ  εν  ισχυο,  απαλλαοσσόχνται  απόχ ο την  υπόχχρεοωση  υπόχβόχληος  των
δικαιόχλόχγητικωον lxiv:
-  απόχοσπασμα  πόχινικόχυ ο μητρωοόχυ  τόχυ  αορθρόχυ  23.3. α)  της  παρόχυοσας  για  τόχν  Πρόχοεδρόχ  και
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ εργόχληπτικηος επιχειορησης.  Για τα λόχιπαο μεολη τόχυ Δ.Σ της εταιρειοας, θα
πρεοπει να υπόχβληθειο αυτόχτελωος απόχοσπασμα πόχινικόχυο μητρωοόχυ, καθόχοσόχν τα πρόχοσωπα αυταο δεν
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καλυοπτόχνται απόχο την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ. lxv

- φόχρόχλόχγικηο και ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 23.3. β) της παρόχυοσας. lxvi

- τα πιστόχπόχιητικαο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρωτόχδικειοόχ και τόχ ΓΕΜΗ τόχυ αορθρόχυ 23.3. γ) της παρόχυοσας
υπόχο την πρόχυοπόχοθεση όχομως όχοτι καλυοπτόχνται πληορως   όχολες όχι πρόχβλεπόχομενες περιπτωοσεις ) απόχο
την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ.
- τόχ πιστόχπόχιητικόχο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ επιμελητηοριόχ όχοσόχν αφόχραο τόχ λόχογόχ απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ
22. 1.4.  θ).lxvii

-  τόχ  πιστόχπόχιητικόχ ο της  αρμόχοδιας  αρχηος  για  την  όχνόχμαστικόχπόχιοηση  των  μετόχχωον  τόχυ  αορθρόχυ
23.3.  στ).
- τα  απόχδεικτικαο εογγραφα νόχμιμόχπόχιοησης  της εργόχληπτικηος επιχειορησης.

Σε περιοπτωση πόχυ καοπόχιόχ απόχο τα ανωτεορω δικαιόχλόχγητικαο εοχει ληοξει, πρόχσκόχμιοζεται τόχ σχετικόχο
δικαιόχλόχγητικόχο εν ισχυο. Εφόχοσόχν στην Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ δεν αναφεορεται ρηταο όχοτι τα στελεοχη
τόχυ πτυχιοόχυ τόχυ πρόχσφεορόχντα ειοναι ασφαλιστικωος ενηομερα στόχ ΕΤ11- ΤΣΜΕΔΕ, όχ πρόχσφεορων
πρόχσκόχμιοζει  επιπλεοόχν  της  Ενημερόχοτητας  Πτυχιοόχυ,  ασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα  για  τα  στελεοχη
αυταο. 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περιοπτωση πόχυ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιθυμειο να στηριχθειο στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων,
η  απόχοδειξη  όχοτι  θα  εοχει  στη διαοθεση ο τόχυ τόχυς  αναγκαιοόχυς  πόχορόχυς,  γιονεται  με  την πρόχσκόχομιση
σχετικόχυο συμφωνητικόχυο των φόχρεοων αυτωον για τόχν σκόχπόχο αυτόχο.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φαοκελόχς  πρόχσφόχραος   πρόχσφόχραο)  των  διαγωνιζόχμεονων  περιλαμβαονει,  επι ο πόχινηο
απόχκλεισμόχυο, τα ακόχολόχυθα:
 α) ξεχωριστόχο σφραγισμεονόχ φαοκελόχ με την εονδειξη αΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος 
  β) ξεχωριστόχο σφραγισμεονόχ φαοκελόχ με την εονδειξη αΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο 
συομφωνα με τα κατωτεορω:

24.2 Ο  φαοκελόχς  αΔικαιόχλόχγητικα ο Συμμετόχχηος  πρεοπει,  επι ο πόχινη ο απόχκλεισμόχυο,  να  περιεοχει  τα
ακόχολόχυθα: 

 - α) Τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης   ΤΕΥΔ)
- β) εγγυοηση συμμετόχχηος, τόχυ αορθρόχυ 15 της παρόχυοσας.

Οι  ενωοσεις  όχικόχνόχμικωον  φόχρεοων  πόχυ  υπόχβαολλόχυν  κόχινη ο πρόχσφόχραο,  υπόχβαολλόχυν  τόχ  ΤΕΥΔ για
καοθε όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα πόχυ συμμετεοχει στην εονωση.

24.3 Ο  φαοκελόχς  αΟικόχνόχμικη ο Πρόχσφόχραο  περιεοχει  συμπληρωμεονόχ  τόχ  χόχρηγηθεον  απόχ ο την
αναθεοτόχυσα αρχηο εοντυπόχ Οικόχνόχμικηος Πρόχσφόχραος τόχυ αορθρόχυ 2  δ)  της παρόχυοσας.

Επισημαίνεται ότι: 
α) απόχκλειοόχνται  απόχ ο τόχν  διαγωνισμόχ ο πρόχσφόχρεος,  στις  όχπόχιοες  δεν  αναγραοφεται  εοστω  και  εονα
επιμεορόχυς  πόχσόχστόχ ο εοκπτωσης  όχμαοδας  εργασιωον  τόχυ  εντυοπόχυ  της  όχικόχνόχμικηος  πρόχσφόχραος  στην
περιπτ.  α) της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν.4412/2016 (Α ηο τόχ ενιαιοόχ πόχσόχστόχο εοκπτωσης στην περιπτ.
 β) της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, όχλόχγραοφως και αριθμητικωος. 
β)  η  όχλόχογραφη  αναγραφη ο των  επιμεορόχυς  πόχσόχστωον  εοκπτωσης  υπερισχυοει  της  αντιοστόχιχης
αριθμητικηος.
γ)  1ν παρόχυσιαστόχυον ελλειοψεις στην αναγραφηο των στόχιχειοων της όχικόχνόχμικηος πρόχσφόχραος  πλην
εκειονων πόχυ επιφεορόχυν απόχκλεισμόχο), διαφόχρεος μεταξυο της όχλόχογραφης και της αριθμητικηος τιμηος ηο
λόχγιστικαο σφαολματα στα αθρόχιοσματα, τα γινόχομενα ηο τη στρόχγγυλόχπόχιοηση, η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο
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διόχρθωονει τα σφαολματα και αναγραοφει την όχρθηο όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο.  

24.4  Οι πρόχσφόχρεος υπόχγραοφόχνται και μόχνόχγραοφόχνται αναο φυολλόχ απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα ηο, σε
περιοπτωση νόχμικωον πρόχσωοπων, απόχο τόχ νόχομιμόχ εκπρόχοσωπόχ αυτωον. Η εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
υπόχβαολλει κόχινηο πρόχσφόχραο, η όχπόχιοα υπόχγραοφεται υπόχχρεωτικαο ειοτε απόχο όχολόχυς τόχυς όχικόχνόχμικόχυος
φόχρειος πόχυ απόχτελόχυον την εονωση ειοτε απόχο εκπρόχοσωπόχο τόχυς νόχμιομως εξόχυσιόχδόχτημεονόχ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία

25.1.  Ο πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας αναφεορει στην πρόχσφόχραο τόχυ τόχ τμηομα της συομβασης πόχυ
πρόχτιοθεται να αναθεοσει  υπόχ ο μόχρφη ο υπεργόχλαβιοας σε τριοτόχυς,  καθωος και τόχυς υπεργόχλαοβόχυς πόχυ
πρόχτειονει.
25.2. Η τηορηση των υπόχχρεωοσεων της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν 4412/2016 (Α απόχο υπεργόχλαοβόχυς δεν
αιορει την ευθυονη τόχυ κυριοόχυ αναδόχοχόχυ.
25.3. ...... lxviii

25.4. Η αναθεοτόχυσα αρχηο 
α)  επαληθευοει υπόχχρεωτικαο τη συνδρόχμηο των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 1 της παρόχυοσας
για τόχυς υπεργόχλαοβόχυς και όχοτι διαθεοτόχυν τα αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ
αναλαμβαονόχυν συομφωνα με τόχ αορθρόχ 16 (Α5 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης
Δηολωσης   ΤΕΥΔ ).
β) απαιτειο υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα να αντικαταστηοσει εοναν υπεργόχλαοβόχ, όχοταν απόχο
την ως αονω επαληοθευση πρόχκυοπτει όχοτι συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ και όχοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ αναλαμβαονει συομφωνα με τόχ αορθρόχ 16 (Α5 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εογκριση  κατασκευηος  τόχυ  δημόχπρατόχυομενόχυ  εοργόχυ,  απόχφασιοστηκε  με  την  αριθμ.
212/201κ 1πόχοφαση Οικόχνόχμικηος Επιτρόχπηος.

26.2  Ο  Κυοριόχς  τόχυ  Έργόχυ  μπόχρει ο να  εγκαταστηοσει  για  τόχ  εοργόχ  αυτόχ ο Τεχνικόχ ο Συομβόχυλόχ. Ο
1ναοδόχχόχς  τόχυ  εοργόχυ,  εοχει  την  υπόχχρεοωση  να  διευκόχλυονει  τις  δραστηριόχοτητες  τόχυ  Τεχνικόχυο
Συμβόχυολόχυ, πόχυ πηγαοζόχυν απόχο τη συμβατικηο σχεοση της Υπηρεσιοας με αυτόχον.
26.3........................................................................................... lxix

ΔΡΟΣΙΑ –  16/8/2017

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑ’Ι’ΚΟΣ
          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

                                 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 212/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Δ. Διονύσου
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iΓια την εοννόχια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. αορθρόχ 2 παρ. 1 περ.  29  τόχυ ν. 4412/2016 (Α. 1ναλυτικεος
όχδηγιοες  συμπληορωσης  τόχυ  παρόχοντόχς  τευοχόχυς,  καθωος  και  της  αντιοστόχιχης  διακηορυξης  αονω  των  όχριοων,  διοδόχνται  στην
Κατευθυντηορια Οδηγιοα  Κ.Ο.) της Ε.1.1.ΔΗ.ΣΥ. με θεομα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμήφ  απόχοφαση 183/2016 (Α)  στόχ εξηος “ΚΟ
για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυφ).

ii Συμπληρωονόχνται τα στόχιχειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.
iii 1ναγραοφεται όχ κωδικόχος ταυτόχπόχιοησης της διατιθεομενης πιοστωσης  π.χ. κωδικόχος εναοριθμόχυ εοργόχυ στόχ ΠΔΕ ηο κωδικόχος
πιοστωσης  τόχυ  τακτικόχυ ο πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοησης).  Σε  περιοπτωση  συγχρηματόχδόχτόχυομενων  εοργων  απόχο
πόχορόχυς  της  Ευρωπαιοκηος  Ένωσης,  αναγραοφεται  και  όχ  τιοτλόχς  τόχυ  Επιχειρησιακόχυ ο Πρόχγραομματόχς  τόχυ  ΕΣΠ1  η ο αολλόχυ
συγχρηματόχδόχτόχυομενόχυ απόχο πόχορόχυς ΕΕ πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ.
iv Συμπληρωονεται η επωνυμιοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.
v Σε περιοπτωση πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο διαθεοτει γραφειοα σε περισσόχοτερες απόχο μια ταχυδρόχμικεος διευθυονσεις, θα πρεοπει να
αναγραφει ο στην Πρόχκηορυξη μόχονόχ η ταχυδρόχμικηο διευοθυνση στην όχπόχιοα θα διενεργηθει ο η απόχσφραογιση των πρόχσφόχρωον
των υπόχψηφιοων, για την απόχφυγηο τυχόχον συογχυσης.
viΤιοθεται όχ τιοτλόχς της Υπηρεσιοας πόχυ θα διεξαογει τόχ διαγωνισμόχο.
vii Στόχ τευοχόχς Διακηρυοξεων Δημόχσιοων Συμβαοσεων της Εφημεριοδας της Κυβεορνησης.
viii Σε  περιοπτωση  πόχυ  ειοναι  δυνατη ο η  με  ηλεκτρόχνικόχ ο μεοσόχ  ελευοθερη,  αομεση  πληορης  και  δωρεαον  πρόχοσβαση  των

ενδιαφερόχμεονων στη συγγραφηο υπόχχρεωοσεων  και στα λόχιπα ο εογγραφα της συομβασης, θα πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται
στην παρόχυοσα διακηορυξη η ηλεκτρόχνικηο διευοθυνση στην όχπόχιοα διατιοθεται η εν λόχογω τεκμηριοωση. Στην περιοπτωση αυτηο
δεν  υπαορχει πρόχοβλεψη για δαπαονη αναπαραγωγηος των τευχωον τόχυ διαγωνισμόχυο.

ix Όταν η αναθεοτόχυσα αρχη ο πρόχτιοθεται να εφαρμόχοσει την παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 21 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, αναφεορόχνται, στόχ
παρόχον  αορθρόχ  της  διακηορυξης,  τα  μεοτρα  πρόχστασιοας  τόχυ  εμπιστευτικόχυ ο χαρακτηορα  των  πληρόχφόχριωον,  τα  όχπόχιοα
απαιτόχυονται,  και  τόχν  τρόχοπόχ  με  τόχν  όχπόχιοόχ  ειοναι  δυνατη ο η  πρόχοσβαση  στα  σχετικα ο εογγραφα.   Ενδεικτικαο,  λ.χ.,  η
αναθεοτόχυσα  αρχη ο θα  μπόχρόχυοσε  να  αναφεορει  όχοτι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους,  τους  υπεργολάβους  τους  και  κάθε  άλλο  τρίτο  πρόσωπο  που χρησιμοποιούν  κατά την  ανάθεση ή  εκτέλεση  της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρωφ. 

x Συμπληρωονεται απόχ ο την 1ναθεοτόχυσα 1ρχη ο με  σαφηονεια  συγκεκριμεονη ημερόχμηνιοα    “εγκαιορως,  ηοτόχι  ως την...  ),  πρόχς
απόχφυγηο όχιασδηοπόχτε συογχυσης και αμφιβόχλιοας.
xi Συμπληρωονεται ημεορα πόχυ καθόχριοζει η αναθεοτόχυσα αρχηο καταο τρόχοπόχ ωοστε όχολόχι όχι ενδιαφερόχομενόχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να
μπόχρόχυον να λαοβόχυν γνωοση όχολων των αναγκαιοων πληρόχφόχριωον για την καταορτιση των πρόχσφόχρωον.
xii Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 18 της παρόχυοσας.
xiii Σκόχοπιμόχ ειοναι η επιστρoφηο της σφραγισμεονης πρόχσφόχραος να λαοβει χωορα μεταο την απόχοφαση εογκρισης τόχυ πρακτικόχυο τόχυ
αορθρόχυ 4.1.  ζ) της παρόχυοσας και της παρεολευσης τόχυ δικαιωοματόχς υπόχβόχληος εονστασης , συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ
αορθρόχ 4.3 της παρόχυοσας. Μεοχρι τόχοτε η πρόχσφόχραο διακρατειοται σφραγισμεονη στην Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο. 
xiv Σημειωονεται όχοτι όχ 1ριθμόχος πτυχιοόχυ, η Κατηγόχριοα και η Ταοξη τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα αναγραοφεται, ειοτε στόχ Μεορόχς ΙΙ :
Πληρόχφόχριοες σχετικαο με τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα  εγγραφηο σε επιοσημόχ καταολόχγόχ), ειοτε στόχ Μεορόχς ου : Κριτηορια Επιλόχγηος  1'
Καταλληλόχοτητα)  τόχυ Τυπόχπόχιημεονόχυ Εντυοπόχυ Υπευοθυνης Δηολωσης   ΤΕΥΔ ).
xv  Όταν εφαρμόχοζεται τόχ αορθρόχ 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (Α  πρωοτα εολεγχόχς όχικόχνόχμικωον πρόχσφόχρωον Α εολεγχόχς όχμαλόχοτητας

και ακόχλόχυοθως εολεγχόχς δικαιόχλόχγητικωον συμμετόχχηος). 1ν η αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεοξει να μην εφαρμόχοζει τόχ αορθρόχ 101
παρ. 1, πρόχσαρμόχοζει αναλόχογως την ακόχλόχυθόχυομενη διαδικασιοα  αορθρόχ 98 παρ. 1 περ.  γ) ν. 4412/2016 (Α).

xvi Όταν εφαρμόχοζεται η περιπτ.  α) της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν. 4412/2016 (Α. Όταν εφαρμόχοζεται η περιπτ.  β) της παρ. 2
τόχυ αορθρόχυ 95 ηο τα αορθρα 124-126 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α, γιονόχνται όχι αναγκαιοες πρόχσαρμόχγεος στη Διακηορυξη.

xvii Επισημαιονεται όχοτι αν η αναθεοτόχυσα αρχηο θεωρηοσει όχοτι πρόχσφόχρεος φαιονόχνται ασυνηοθιστα χαμηλεος, απαιτει ο απόχο τόχυς
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος να εξηγηοσόχυν την τιμηο η ο τόχ κόχοστόχς πόχυ πρόχτειονόχυν στην πρόχσφόχραο τόχυς, εντόχος απόχκλειστικηος
πρόχθεσμιοας, καταο ανωοτατόχ όχοριόχ δεοκα ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της σχετικηος πρόχοσκλησης. Στην περιοπτωση αυτηο
εφαρμόχοζόχνται τα αορθρα 88 και 89 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

xviii Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 103 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, η πρόχθεσμιοα δεν μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερη των δεοκα   10 ) όχυοτε
μεγαλυοτερη των ειοκόχσι   20 ) ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της σχετικηος εογγραφης ειδόχπόχιοησης στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ.
xix Με την επιφυολαξη των παρ. κ και 8 τόχυ αορθρόχυ κ8 τόχυ ν. 4412/2016 (Α   ληοψη επανόχρθωτικωον μεοσων ).
xx Στόχ εν λόχογω σημειοόχ της διακηορυξης, πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται όχ τόχοπόχς  πχ. στα γραφειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος), καθωος
και  τόχ χρόχνικόχ ο διαοστημα εντόχος  τόχυ όχπόχιοόχυ  όχοσόχι  υπεοβαλαν παραδεκτεος  πρόχσφόχρεος  μπόχρόχυον  να λαμβαονόχυν  γνωοση των
δικαιόχλόχγητικωον κατακυορωσης πόχυ κατατεοθηκαν,  δηλ. εντόχος ... εργαοσιμων ημερωον απόχο την ημερόχμηνιοα πόχυ κόχινόχπόχιηοθηκε
σε αυτόχυος, επιο απόχδειοξει, η απόχοφαση κατακυορωσης.
xxi Η περιοπτωση αυτη ο πρόχστιοθεται  στη Διακηορυξη μόχονόχ  στις περιπτωοσεις εκειονες,  στις όχπόχιοες  πρόχβλεοπεται  υπόχχρεοωση
πρόχσυμβατικόχυο ελεογχόχυ, συομφωνα με τα άρθρα 35 και 36 τόχυ ν. 4129/2013, αολλως διαγραοφεται.

xxii Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν πρόχοκειται για συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ εοργόχ απόχο πόχορόχυς της Ευρωπαιοκηος Ένωσης.
xxiii Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν επιλεγειο η διενεοργεια κληορωσης για τη συγκρόχοτηση συλλόχγικωον όχργαονων.





xxiv 1πόχο 1-1-201κ τιοθεται σε ισχυο τόχ π.δ 80/2016 (Α   1' 145 ), τόχ όχπόχιοόχ με τόχ αορθρόχ 13 καταργειο τόχ π.δ 113/2010.
xxv Τιοθεται μόχονόχ όχοταν εκ τόχυ συμβατικόχυο πόχσόχυο  1.000.000 ΕΥΡΩ χωριος ΦΠ1), πρόχκυοπτει εφαρμόχγηο των διαταοξεων για

τόχν εολεγχόχ τόχυ ΕΣΡ.
xxvi Νόχομόχι,  ΠΔ  και  υπόχυργικεος  απόχφαοσεις  πόχυ  εκδιοδόχνται  μετα ο την  εοναρξη  της  διαδικασιοας  συοναψης  της  συομβασης

συομφωνα με τόχ αορθρόχ 120 τόχυ ν. 4412/2016 (Α,  δεν απόχτελόχυον μεορόχς τόχυ εφαρμόχστεοόχυ θεσμικόχυο πλαισιοόχυ της.
xxvii Όταν  πρόχοκειται  για  συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ  απόχ ο την  Ε.Ε.  εοργόχ,  τόχυοτόχ  να  αναγραοφεται  στη
Διακηορυξη και ειδικόχοτερα να αναγραοφεται όχ τιοτλόχς της Πραοξης και τόχυ Επιχειρησιακόχυ ο Πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ
όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ, καθωος και τα πόχσόχσταο συγχρηματόχδόχοτησης της δαπαονης τόχυ εοργόχυ απόχο
εθνικόχυος  και  ενωσιακόχυος  πόχορόχυς  με αναφόχρα ο στόχ διαρθρωτικόχ ο ταμειοόχ).  Επιοσης,  η σχετικη ο συμπληορωση ακόχλόχυθει ο τη
διακριτη ο όχρόχλόχγιοα  Συλλόχγικεος  1πόχφαοσεις    Σ1  )  εοργων  η ο Κ1Ε,  αναολόχγα  την  πηγη ο χρηματόχδόχοτησης   ΠΔΕ η ο Τακτικόχος
πρόχυοπόχλόχγισμόχος). Για τόχ ζηοτημα της  αναοληψης δαπανωον δημόχσιοων επενδυοσεων,  βλ. και αορθρόχ 5 τόχυ π.δ. 80/2016 (Α.
xxviii Οι κρατηοσεις πρόχσαρμόχοζόχνται αναολόχγα με τόχν φόχρεοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ.
xxix Συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  4  παρ.  4  τόχυ  π.δ  80/2016 (Α  “1ναοληψη  υπόχχρεωοσεων  απόχ ο τόχυς  διαταοκτεςφ    1΄  145  ):  “Οι
διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης και  οι  συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής  Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".  Επιοσης, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12 παρ. 2 γ) τόχυ ιοδιόχυ π.δ :
“Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις  ανάθεσης  που  εκδίδονται  και  συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της
Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον δεν έχει  προηγηθεί  αυτών η έκδοση της  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  του
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "
xxx Τόχ  πόχσόχ ο των  απρόχοβλεπτων  δαπανωον  επαναυοπόχλόχγιοζεται  κατα ο την  υπόχγραφη ο της  συομβασης,  αναολόχγα  με  την

πρόχσφερθειοσα εοκπτωση, ωοστε να διατηρειοται η εν λόχογω πόχσόχστιαιοα αναλόχγιοα τόχυ 9% επι ο της δαπαονης εργασιωον με
ΓΕ&ΟΕ, συομφωνα με την παραογραφόχ 3 τόχυ αορθρόχυ 156 (Α ν. 4412/2016 (Α. 

xxxi Πρβλ. αορθρόχ 6 (Α παρ. κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
xxxii Μπόχρει ο η  εοναρξη  της πρόχθεσμιοας  να  όχριοζεται  διαφόχρετικαο,   αν λόχογόχυ χαορη δεν  πρόχβλεοπεται  η  αομεση  εοναρξη  των

εργασιωον  αορθρόχ 14κ παρ.2 ν. 4412/2016 (Α).
xxxiiiΜε την επιφυολαξη της επόχομενης υπόχσημειοωσης.
xxxiv Οι  αναθεοτόχυσες  αρχεος  μπόχρει ο να  επιτρεοπόχυν  την  υπόχβόχλη ο εναλλακτικωον  πρόχσφόχρωον  και  στην  περιοπτωση  αυτηο
πρόχσαρμόχοζεται αντιστόχιοχως τόχ 13.4.   πρβλ αορθρόχ 5κ  τόχυ ν. 4412/2016 (Α ).
xxxv Τόχ πόχσόχστόχο της εγγυοησης συμμετόχχηος δεν μπόχρειο να υπερβαιονει τόχ 2% της εκτιμωομενης αξιοας της συομβασης, χωριος τόχ
Φ.Π.1., με αναολόχγη στρόχγγυλόχπόχιοηση  αορθρόχ κ2 παρ. 1 περ. α εδαοφιόχ πρωοτόχ τόχυ ν. 4412/2016 (Α).
xxxvi Εφόχοσόχν  συντρεοχει  περιοπτωση,  κατα ο τόχ  αορθρόχ  149  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α,  όχπόχοτε  μνημόχνευοόχνται  και  όχι  απαραιοτητες

λεπτόχμεορειες. 
xxxvii Συμπληρωονεται αν πρόχβλεοπεται ηο όχοχι η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος.  Συομφωνα με την παραογραφόχ 10 εδ. α τόχυ αορθρόχυ 25

τόχυ  ν.  36 (Α14/200κ   όχοπως  πρόχστεοθηκε  με  την  παρ.  3  τόχυ  αορθρόχυ  242  τόχυ  ν.  40κ2/2012),  στις  περιπτωοσεις
συγχρηματόχδόχτόχυομενων  δημόχοσιων  εοργων  στις  διακηρυοξεις  υπόχχρεωτικα ο περιλαμβαονεται  δυνατόχοτητα  χόχρηογησης
πρόχκαταβόχληος. Η υπόχχρεοωση αυτηο εξακόχλόχυθειο να ισχυοει και για τα πρόχγραομματα της περιόχοδόχυ 2014-2020 δυναομει της
παρ. 15 τόχυ αορθρόχυ 59 τόχυ ν. 4314/2014.

xxxviiiΕφόχοσόχν πρόχβλεοπεται πρόχκαταβόχληο συμπληρωονόχνται όχι όχορόχι για την εγγυητικηο επιστόχληο πρόχκαταβόχληος. Επισημαιονεται
όχοτι  η  εγγυοηση  καληος  εκτεολεσης  καλυοπτει  και  την  παρόχχη ο ισόχοπόχσης  πρόχκαταβόχληος  πρόχς  τόχν  αναοδόχχόχ,  χωριος  να
απαιτειοται  η  καταοθεση εγγυοησης πρόχκαταβόχληος.  Στην περιοπτωση πόχυ με την παρόχυοσα όχριοζεται   μεγαλυοτερόχ υοψόχς
πρόχκαταβόχληος   πχ  15%),  αυτη ο λαμβαονεται  με  την  καταοθεση  απόχ ο τόχν  αναοδόχχόχ  εγγυοησης  πρόχκαταβόχληος  πόχυ  θα
καλυοπτει  τη  διαφόχρα ο μεταξυ ο τόχυ  πόχσόχυ ο της  εγγυοησης  καληος  εκτεολεσης  και  τόχυ  πόχσόχυ ο της  καταβαλλόχομενης
πρόχκαταβόχληος  παρ. 1 δ αορθρόχυ κ2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α).

xxxix Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να ζητόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες να παραοσχόχυν αΕγγυοηση καληος λειτόχυργιοας  για την
απόχκαταοσταση των ελαττωμαοτων πόχυ ανακυοπτόχυν ηο των ζημιωον πόχυ πρόχκαλόχυονται απόχο δυσλειτόχυργιοα των εοργων καταο
την περιοόχδόχ εγγυοησης καληος λειτόχυργιοας, εφόχοσόχν πρόχβλεοπεται στα εογγραφα της συομβασης. Τόχ υοψόχς της εγγυοησης καληος
λειτόχυργιοας συμπληρωονεται σε συγκεκριμεονόχ χρηματικόχο πόχσόχο.  Οι εγγυητικεος επιστόχλεος καληος λειτόχυργιοας περιλαμβαονόχυν
κατ’  ελαοχιστόχν  τα  αναφερόχομενα  στην  παραογραφόχ  15.2  της  παρόχυοσας  και  επιπρόχοσθετα,  τόχν  αριθμόχ ο και  τόχν  τιοτλόχ  της
σχετικηος συομβασης.
xl Η πρόχθεσμιοα παραλαβηος των πρόχσφόχρωον καθόχριοζεται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 121 τόχυ ν. 4412/2016 (Α .
xli Οριοζεται όχ χρόχονόχς απόχο την 1ναθεοτόχυσα 1ρχηο κατ΄ εκτιομηση των ιδιαιτερόχτηοτων της διαδικασιοας. Για τόχν καθόχρισμόχο τόχυ

χρόχονόχυ ισχυοόχς της πρόχσφόχραος, πρβ. Άρθρόχ 9κ παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
xlii Συομφωνα με την παρ. 4 τόχυ αορθρόχυ 3κ6 (Α τόχυ ν.  4412/2016 (Α, μεοχρι την εοκδόχση της απόχοφασης της παρ. 6 (Α τόχυ αορθρόχυ 38,

εξακόχλόχυθει ο να ισχυοει η δημόχσιοευση των πρόχκηρυοξεων στόχ Τευοχόχς Δημόχσιοων Συμβαοσεων στην ΕτΚ  πρβλ και αορθρόχ
3κκ παρ. 1 περ  3κ) ν. 4412/2016 (Α).

xliii Συομφωνα με τις περ.  31) και   35) παρ. 1 και την παρ. 3 αορθρόχυ 3κκ καθωος και τις παρ. 11 και 12 αορθρόχυ 3κ9 ν.
4412/2016 (Α, εξακόχλόχυθειο η υπόχχρεοωση δημόχσιοευσης πρόχκηορυξης συομφωνα με τις παρ. κ και 8 αορθρόχυ 15 ν. 36 (Α6 (Α9/2008 μεοχρι
την  31/12/201κ σε δυοόχ ημερηοσιες εφημεριοδες και στόχν περιφερειακόχο και τόχπικόχο τυοπόχ μεοχρι 31/12/2020  πρβλ και την
ενόχοτητα Δ της εγκυκλιοόχυ με αριθ. Ε. 16 (Α/200κ της ΓΓΔΕ τόχυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
xliv Κατ’  αντιστόχιχιοα με τα όχυσιωοδη χαρακτηριστικα ο τόχυ εοργόχυ συομφωνα με τόχ αορθρόχ 11 της παρόχυοσας  αναφεορεται η
κατηγόχριοα ηο όχι κατηγόχριοες στις όχπόχιοες εμπιοπτει τόχ εοργόχ συομφωνα με τόχ αορθρόχ 100 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008 και τόχυς ειδικόχοτερόχυς
όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ κ6 (Α ν. 4412/2016 (Α).
xlv Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρόχυ 91 ν. 4412/2016 (Α.





xlvi Τα  κριτηορια  επιλόχγηος  σχεδιαοζόχνται  κατα ο τρόχοπόχ,  ωοστε  να  μην  περιόχριοζεται  δυσαναολόχγα  η  συμμετόχχη ο των
ενδιαφερόχομενων  όχικόχνόχμικωον  φόχρεοων  στόχυς  διαγωνισμόχυος  δημόχσιοων  εοργων.  Κατα ο τόχ  σταοδιόχ  τόχυ  πρόχσδιόχρισμόχυ ο των
κριτηριοων  καταλληλόχοτητας  των  υπόχψηφιοων,  ειοναι  αναγκαιοόχ  να  τηρόχυονται  απόχ ο τις  αναθεοτόχυσες  αρχεος,  όχι  θεμελιωοδεις
ενωσιακεος αρχεος, ιδιοως η αρχηο της ιοσης μεταχειορισης των συμμετεχόχοντων, της απόχφυγηος των διακριοσεων, της διαφαονειας
και της αναοπτυξης τόχυ ελευοθερόχυ ανταγωνισμόχυο.
xlvii Επισημαιονεται όχοτι η εν λόχογω πρόχοβλεψη για παρεοκκλιση απόχο τόχν υπόχχρεωτικόχο απόχκλεισμόχο  απόχτελει ο δυνατόχοτητα της
αναθεοτόχυσας αρχηος  πρβλ. Άρθρόχ κ3 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α). Σε περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυ -
νατόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει την  παραογραφόχ αυτηο.

xlviii Επισημαιονεται όχοτι  η εν λόχογω πρόχοβλεψη για παρεοκκλιση απόχο τόχν υπόχχρεωτικόχο απόχκλεισμόχο  απόχτελειο δυνατόχοτητα της
αναθεοτόχυσας αρχηος  πρβλ. Άρθρόχ κ3 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α). Σε περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυ -
νατόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει την παραογραφόχς  αυτηο.

xlix Οι  λόχογόχι  της  παραγραοφόχυ  22.1.4.  απόχτελόχυον  δυνητικόχυος  λόχογόχυς  απόχκλεισμόχυ ο συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  κ3  παρ.  4  ν.
4412/2016 (Α. Καταο συνεοπεια, η αναθεοτόχυσα αρχηο δυοναται να επιλεοξει εοναν, περισσόχοτερόχυς, όχολόχυς ηο ενδεχόχμεονως και κανεοναν
απόχο τόχυς λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο συνεκτιμωοντας τα ιδιαιοτερα χαρακτηριστικαο της υπόχο αναοθεση συομβασης  εκτιμωομενη αξιοα
αυτηος,  ειδικεος  περισταοσεις  κλπ),  με  σχετικη ο πρόχοβλεψη  στόχ  παρόχον  σημειοόχ  της  διακηορυξης.   αναλυτικα ο βλ.  ΚΟ  για  τη
συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ).
l Σημειωονεται όχοτι όχ ανωτεορω εθνικόχος λόχογόχς απόχκλεισμόχυο συμπληρωονεται στόχ Μεορόχς ΙΙΙ Δ τόχυ ΤΕΥΔ.

li Υπενθυμιοζεται όχοτι  αναφόχραο στην παραογραφόχ 4, θα γιονει μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ η 1ναθεοτόχυσα 1ρχηο επιλεοξει καοπόχιόχν
απόχο τόχυς δυνητικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο   22.1. 4 ) .
lii Για τόχν τρόχοπόχ συμπληορωσης τόχυ 22.Γ, βλ. 1ναλυτικαο ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων
εοργόχυ και τη σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ Υπόχυργειοόχυ Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο.
liii Για τόχν τρόχοπόχ συμπληορωσης τόχυ 22.Δ, βλ. 1ναλυτικαο ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων
εοργόχυ και τη σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ Υπόχυργειοόχυ Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο.
liv Πρόχαιρετικηο επιλόχγηο: Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικηο ευχεορεια της αναθεοτόχυσας αρχηος και συμπληρωονεται συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016 (Α. Επισημαιονεται όχοτι όχολες όχι απαιτηοσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ
αντικειομενόχ της συομβασης  αορθρόχ κ5 παρ. 1 ν. 4412/2016 (Α).
lv Πρόχαιρετικη ο επιλόχγηο. Συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  κ8  παρ.  2  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α,  στην  περιοπτωση  συμβαοσεων  εοργων  όχι
αναθεοτόχυσες  αρχεος  μπόχρόχυον  να  απαιτόχυον  την  εκτεολεση  όχρισμεονων  κριοσιμων καθηκόχοντων  απευθειοας  απόχ ο τόχν  ιοδιόχ  τόχν
πρόχσφεορόχντα   πρόχαιρετικηο σημειοωση τόχυ ανωτεορω εδαφιοόχυ ).
lvi Η εν λόχογω πρόχθεσμιοα απόχσκόχπειο στην υπόχβόχληο επιοκαιρων απόχδεικτικωον μεοσων . Η αναθεοτόχυσα αρχηο δυοναται, εαον στις
ειδικεος διαταοξεις πόχυ διεοπόχυν την εοκδόχσηο τόχυς, δεν πρόχβλεοπεται χρόχονόχς ισχυοόχς τόχυς, να θεοσει με τη Διακηορυξη συγκεκριμεονόχ
χρόχνικόχο διαοστημα σε σχεοση με την ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον, εντόχος τόχυ όχπόχιοόχυ πρεοπει να εκδιοδόχνται   π.χ
εντόχος ενόχος μηνόχος ).
lvii Συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ3 παρ. 2 τελευταιοόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016 (Α : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

lviii Εφόχοσόχν  συντρεοχει  περιοπτωση λόχογω τόχυ  πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο της  συομβασης,  πρεοπει  να  πρόχβλεοπεται  και  η  δυνατόχοτητα
συμμετόχχηος επιχειρηοσεων εγγεγραμμεονων στα Νόχμαρχιακαο Μητρωοα  βλεοπετε αορθρα 105 και 106 (Α τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008). Στην
περιοπτωση αυτηο να τιοθεται η αντιοστόχιχη πρόχοβλεψη.
lix   Για τόχ 22.Γ  β), όχι 1ναθεοτόχυσες 1ρχεος όχριοζόχυν, καταο περιοπτωση τα καταολληλα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ αναφεορόχνται στόχ
Μεορόχς Ι τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ   1πόχδεικτικαο μεοσα για τα κριτηορια επιλόχγηος) τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α   βλ.
αναλυτικόχοτερα Κατευθυντηορια Οδηγιοα συμπληορωσης πρόχοτυπης Διακηορυξης εοργόχυ της Ε11ΔΗΣΥ και σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον  ).
lx Συμπληρωονόχνται  τα  απαιτόχυομενα  δικαιόχλόχγητικα ο κατα ο την  κριοση  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  σε  συναορτηση  με  τη
δημόχπρατόχυομενη  συομβαση  εοργόχυ   πρβλ  Μεορόχς  Ι  Παραρτηοματόχς  υοο τόχυ  Πρόχσαρτηοματόχς  1  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α -  βλ.
αναλυτικόχοτερα  ΚΟ  για  τη  συμπληορωση  πρόχοτυπης  διακηορυξης  δημόχσιοων  συμβαοσεων  εοργόχυ  και  σχετικη ο Εγκυοκλιόχ  τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο ).
lxi Για τόχ 22.Δ  β), όχι 1ναθεοτόχυσες 1ρχεος όχριοζόχυν καταο περιοπτωση τα καταολληλα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ αναφεορόχνται στόχ
Μεορόχς ΙΙ τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ   1πόχδεικτικαο μεοσα για τα κριτηορια επιλόχγηος) τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α  βλ.
αναλυτικόχοτερα βλ. ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ και σχετικη ο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο).
lxiiΣυμπληρωονόχνται  τα  καταολληλα  απόχδεικτικα ο μεοσα κατα ο την  κριοση  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  σε  συναορτηση  με  τη
δημόχπρατόχυομενη  συομβαση  εοργόχυ   πρβλ  Μεορόχς  Ιο Παραρτηοματόχς  υοο τόχυ  Πρόχσαρτηοματόχς  1  τόχυ  ν.  4412/2016 (Α -  βλ.
αναλυτικόχοτερα  ΚΟ  για  τη  συμπληορωση  πρόχοτυπης  διακηορυξης  δημόχσιοων  συμβαοσεων  εοργόχυ  και  σχετικη ο Εγκυοκλιόχ  τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο).
lxiii Εφόχοσόχν εοχει αναφερθει ο σχετικηο απαιοτηση στόχ αορθρόχ 22.Ε συμπληρωονεται αναλόχογως συομφωνα με τόχ αορθρόχ 82  τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
lxiv Συομφωνα με τη διαοταξη τόχυ αορθρόχυ 20 παρ. 5 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής  που εκδίδεται  από την υπηρεσία  τήρησης  του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων





εργοληπτών»  [...] και  απαλλάσσει  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  από  την  υποχρέωση  να  καταθέτουν  τα  επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαιονεται όχοτι, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22   Τρόχπόχπόχιηοσεις τόχυ Ν. 4412/2016 (Α ) περ.
6 (Α6 (Α τόχυ ν. 4441/2016 (Α   1΄ 22κ ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176 .
lxv Η σχετικηο Υπόχυργικηο απόχοφαση για την  Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ, αναμεονεται να επικαιρόχπόχιηθειο .
lxvi Στην περιοπτωση όχομως πόχυ η Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ δεν καλυοπτει τις εισφόχρεος επικόχυρικηος ασφαολισης, τα σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο υπόχβαολλόχνται ξεχωρισταο.
lxvii Μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ εοχει επιλεγειο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ως λόχογόχς απόχκλεισμόχυο.
lxviii Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να πρόχβλεοπόχυν στα εογγραφα της συομβασης όχοτι, κατόχοπιν αιτηοματόχς τόχυ υπεργόχλαοβόχυ και
εφόχοσόχν η φυοση της συομβασης τόχ επιτρεοπει, η αναθεοτόχυσα αρχηο καταβαολλει απευθειοας στόχν υπεργόχλαοβόχ την αμόχιβηο τόχυ για
την εκτεολεση πρόχμηοθειας, υπηρεσιοας ηο εοργόχυ, δυναομει συομβασης υπεργόχλαβιοας με τόχν αναοδόχχόχ. Στην περιοπτωση αυτηο, στα
εογγραφα της συομβασης καθόχριοζόχνται τα ειδικόχοτερα μεοτρα ηο όχι μηχανισμόχιο πόχυ επιτρεοπόχυν στόχν κυοριόχ αναοδόχχόχ να εγειορει
αντιρρηοσεις ως πρόχς αδικαιόχλόχογητες πληρωμεος,  καθωος και όχι ρυθμιοσεις πόχυ αφόχρόχυον αυτόχον τόχν τρόχοπόχ πληρωμηος.  Στην
περιοπτωση αυτηο δεν αιορεται η ευθυονη τόχυ κυοριόχυ αναδόχοχόχυ. Συμπληρωονεται αναλόχογως. 
lxix Εφόχοσόχν  στη Διακηορυξη  τιοθενται  επιπλεοόχν όχορόχι  τεχνικηος  ικανόχοτητας,  αναφεορεται  η  σχετικη ο απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο
Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, όχοπως απαιτειοται απόχο τόχ αορθρόχ κ6 (Α παρ. 2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α ηο η αντιοστόχιχη απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ
53 παρ. κ β τόχυ ν. 4412/2016 (Α για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.
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