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Περίληψη 
 
Αντικείµενο της εργασίας αυτής  είναι η µελέτη του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147 για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων. Γενικά επισηµαίνονται οι καινοτοµίες που εισάγει σε 

σχέση µε την παλαιότερη ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.1418/1984, Π.∆ 609/1985, 

Ν.3669/2008). Γίνεται µία ιστορική αναδροµή όσον αφορά την εκτέλεση των  

∆ηµοσίων Έργων στην Ελλάδα. Ειδικά η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας  σύµβασης για έργα µε προϋπολογισµούς κάτω των 

ορίων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού 

αναφέρω όλα τα στάδια του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης. Στο 

τέλος της εργασίας αυτής παρατίθεται η ∆ηµοπράτηση ενός έργου µε τις Νέες 

∆ιατάξεις. Την εργασία την απαρτίζουν τα εξής κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α΄ στο οποίο 

γίνεται µία ιστορική αναδροµή εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων στην Ελλάδα. Το 

Κεφάλαιο Β΄ το οποίο αναφέρεται γενικά στο Ν. 4412/2016. Το κεφάλαιο Γ΄ 

αναφέρεται στην διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για έργα προϋπολογισµού 

κάτω των Ορίων και παρουσιάζεται η διαδικασία δηµοπράτησης του έργου: 

«Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» προϋπολογισµού 3.024.390,24 Ευρώ µε Φ.Π.Α. 

 

Λέξεις Κλειδιά:Ν.4412/2016,Ν.3669/2008,Ν.1448/1984, Π.∆609/1985 ∆ηµόσια 

Σύµβαση, ∆ηµοπράτηση έργου. 
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Abstract 
 

The object of this work is the study of law N.4412 / 2016 FEK A147 for public works 

contracts. General highlighted the innovations introduced in relation to the earlier EC 

legislation (N.1418 / 1984, Presidential Decree 609/1985, N.3669 / 2008). 

A historical respect of the implementation of Public Works in Greece. Especially this 

work focuses on the procurement procedure for projects with budgets below the limits 

of European Directives in the open tender process; mention all stages of the contest 

until the signing of the contract. 

At the end of this work presents the Auctioning of the project with the new 

provisions. Work compose the following chapters: Chapter A where it shows a 

historical performance of Public Works in Greece. Chapter B which generally refers 

to law 4412/2016. Chapter C relates to the procurement process for projects under 

budget Limits and project tendering process: "Siatista Health Center" budget 

3.024.390,24 Euro plus Value with Tax. 

 

Keywords: Law.4412/2016, Law.3669/2008, Law1448/1984, Presidential Decree 

609/1985 Public Procurement, Tendering project. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι µία αξιολόγηση της Νοµοθεσίας που αφορά τη 

διαδικασία ανάθεσης ∆ηµοσίων έργων. Είναι σηµαντική γιατί έχει απώτερο στόχο 

την κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων. Έργων που εξυπηρετούν την παραγωγική 

δοµή, που δίνουν υπεραξία στη χώρα, που σέβονται τις κοινωνικές ανάγκες, την 

ισόρροπη ανάπτυξη και το κάθε Ευρώ του πολίτη. 

Η νέα νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα είναι ένα νέο ενιαίο νοµοθέτηµα που 

θεσµοθετεί δοµές για την καταπολέµηση της αδιαφάνειας, της γραφειοκρατίας και 

εισάγει υποχρεωτικά εφαρµογή των Τ.Π.Ε. 

Ο σκοπός είναι µε την παρουσίαση και την αποτύπωση των σταδίων της σύναψης 

των δηµοσίων συµβάσεων των έργων και την κατάθεση ορισµένων προτάσεων να 

κατανοήσει ο ενδιαφερόµενος την σχετική νοµοθεσία, τα κρίσιµα σηµεία αλλά και να 

έχει έναν χρήσιµο οδηγό για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

Ως µεθοδολογία ακολουθείται η µελέτη γενικά της Νοµοθεσίας και ειδικότερα των 

άρθρων που αφορούν την σύναψη των συµβάσεων των ∆ηµοσίων έργων, 

χρησιµοποιώντας την εµπειρία στον τοµέα αυτό, τα προβλήµατα που συναντώνται 

στο τµήµα των δηµοσίων συµβάσεων (δηµοπρασιών),τις πληροφορίες και τις 

διαµαρτυρίες από τους οικονοµικούς φορείς(εργολήπτες δηµοσίων έργων). 

Ο τρόπος Ανάθεσης ∆ηµόσιων Έργων είναι σηµαντικός διότι: 

Α) Σύµφωνα µε τον πρακτικό οδηγό OLAF:European Anti-Fraud Office-Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης επιβάλλεται για την κανονικότητα των 

διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων να εντοπίζονται τα θέµατα σύγκρουσης 

συµφερόντων, να αντιµετωπίζονται ώστε να διασφαλίζεται η διαδικασία του 

ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της 

µη διάκρισης. 

Β) Εάν διαπιστωθεί και αποδειχθεί κατά τους ελέγχους παραβίαση των αρχών της 

διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης καθώς επίσης και της µη διάκρισης σε έργα 

Συγχρηµατοδοτούµενα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα κατά την φάση των 

διαγωνισµών τότε γίνεται η απένταξη των έργων, οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για 

τον φορέα κατασκευής του έργου και γενικά για την χώρα µας είναι τεράστιες και 

αναλογικές µε τον προϋπολογισµό των έργων. 
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Γ) O τρόπος επιλογής του οικονοµικού φορέα επίσης είναι πολύ σηµαντικός όσον 

αφορά την επαγγελµατική και οικονοµική του επάρκεια γιατί στην  περίπτωση που 

επιλεγεί ένας οικονοµικός φορέας που στην πορεία του έργου διαπιστωθεί αδυναµία 

πληρωµών θα υπάρχουν επιπτώσεις στην κατασκευή του έργου. 

Για την κατανόηση της διαδικασίας σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης παρουσιάζω 

και τα στάδια ενός διαγωνισµού που έγινε πρόσφατα για ένα έργο που έχει σηµαντική 

αξία για τους πολίτες του ∆ήµου Βοΐου. Η κατακύρωση της σύµβασης δεν έγινε 

ακόµη γιατί ακολούθησαν οι ενστάσεις µετά την απόφαση του αρµόδιου οργάνου  για 

την επιλογή του µειοδότη. Παρουσιάζω την διακήρυξη του έργου όπου αναφέρονται 

όλα τα άρθρα της σχετικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε την οποία έγινε ο διαγωνισµός 

καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

συµµετοχή στον διαγωνισµό των οικονοµικών φορέων. Είναι ο πρώτος διαγωνισµός 

που έγινε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  για έργο συγχρηµατοδοτούµενο και 

ενταγµένο στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» µε 

χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ 80% και 20% από εθνικούς πόρους. Ο διαγωνισµός 

έγινε µε την ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την χαµηλότερη τιµή. 

Η εργασία αποτελείται από τα κεφάλαια Α, Β και Γ. Το κεφάλαιο Α όπου κάνω  µία 

ιστορική αναδροµή των δηµοσίων έργων. Το κεφάλαιο Β όπου αναφέρεται στον νόµο 

4412/2016 και στο κεφάλαιο Γ στο οποίο αναφέρεται η ανάθεση εκτέλεσης έργων µε 

την ανοικτή διαδικασία του διαγωνισµού και παραθέτω ένα παράδειγµα τέτοιου 

διαγωνισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ  

Τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα εκτελούνται από την αρχαιότητα όπως η Ακρόπολη 

των Αθηνών τον 5ο π.χ. αιώνα η σήραγγα προσαγωγής στη Σάµο(835m µήκους και 

ύψους 2,5m)από τον µηχανικό Ευπαλίνο τον 7 π.χ. αιώνα το λεγόµενο Ευπαλίνειο 

όρυγµα. Τον 2ο π.χ. αιώνα ένα από τα µεγαλύτερα οδικά έργα ήταν η Εγνατία Οδός 

που κατασκευάστηκε από τον Γάιο Εγνάτιο. Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη επί Ιουστινιανού τον 6ο µτχ. αιώνα από τον Ανθέµιο και Ισίδωρο. 

Στα νεότερα χρόνια µε διάταγµα για τον εκσυγχρονισµό της Ελλάδας ανατέθηκε 

αρχικά στο στρατό µε το διάταγµα του 1833, η κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων .Το 

1850 µε Βασιλικό διάταγµα ανατίθενται η εκτέλεσή τους στους εργολάβους. Έτσι 

κατασκευάστηκαν µεγάλα Έργα Υποδοµής, νοσοκοµεία, σχολεία, δρόµοι, η ∆ιώρυγα 

της Κορίνθου επί πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη, σιδηρόδροµοι κτλ.  

Από το 1928 έως το 1932 κατασκευάστηκαν πάρα πολλά έργα για  να καλύψουν τις 

ανάγκες των προσφύγων και της χώρας όπως η ξήρανση της λίµνης των Γιαννιτσών, 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας των Σερρών, η απόδοση 2.800.000 

στρεµµάτων. για καλλιέργεια ,η κατασκευή 1650 χιλ. οδών κλπ. 

Αυτή την εποχή ψηφίστηκε ο Ν.5367/1932 για την εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων µε 

στόχο την εισαγωγή ενιαίου συστήµατος εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων. Αυτός ίσχυσε 

µέχρι το 1972 δηλ. για 40 χρόνια. Το 1972 δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 1266/1972 ο 

οποίος κατήργησε τον Νόµο 5367/1932 και στη συνέχεια ψηφίστηκε ένας άλλος 

Νόµος, ο Νόµος1418/1984 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µε το Π.∆ 609/1985 και ο οποίος 

ισχύει µέχρι το 2004. Οι νέες ρυθµίσεις που εισήχθησαν µε το Ν.1418/84 αφορούν 

εργολάβους – εργοληπτικές επιχειρήσεις για τον τρόπο εγγραφής στο µητρώο τον 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, την κατάταξη των επιχειρήσεων, την σύνδεση της 

κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων µε την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. 

Το έτος 1995 εισήχθη ο όρος Αιτιολόγηση Προσφορών µέχρι το 1998 οπότε έχουµε 

τον µαθηµατικό τύπο. Το 2004 ο Νόµος 3263/2004 φέρνει Νοµοθετικές Ρυθµίσεις µε 

σκοπό την αντικατάσταση του γνωστού όρου «µαθηµατικού τύπου» από τον όρο του 

απόλυτου µειοδότη. Η αλλαγή αυτή έφερε αναγκαστικά και άλλες αλλαγές  όπως οι 

διατάξεις για τη διαδικασία του διαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της αναθέτουσας 

αρχής, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, οι διαδικασίες έκπτωσης Αναδόχου, κτλ.   
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Στη συνέχεια ο Νόµος 1418/84 αντικαταστάθηκε από το Νόµο 3669/2008 ο οποίος 

και ενσωµάτωσε και Κοινοτικές Οδηγίες και ίσχυσε µέχρι την ψήφιση του Νέου 

Νόµου 4412/2016.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

A) ΣΚΟΠΟΣ TOY ΝOMOY.4412/2016 

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο: 

1.Χρησιµοποιούνται ευρέως ηλεκτρονικά µέσα πληροφορικής και επικοινωνιών, 

ενισχύονται περαιτέρω οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις καθώς και το Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε την σταδιακή 

υποχρεωτική χρήση του µέχρι την άνοιξη του 2017. Παράλληλα αναπτύσσεται και 

περαιτέρω η διαλειτουργικότητα του συστήµατος και µε  άλλα ηλεκτρονικά – 

πληροφοριακά συστήµατα µε σκοπό την επιτάχυνσης και απλοποίηση των 

διαδικασιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών(λιγότερη γραφειοκρατία). 

2.∆ίνεται ακόµη ιδιαίτερη έµφαση στα συστήµατα ανάθεσης των δηµοσίων 

συµβάσεων µέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου και της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

µε διαπραγµάτευση. 

3.Εισάγεται επίσης το δυναµικό σύστηµα αγορών ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική 

διαδικασία µέσω της οποίας επιτρέπεται στις Αναθέτουσες Αρχές να έχουν στη 

διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα προσφορών και συνεπώς να εξασφαλίζουν 

την καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση των δηµόσιων πόρων, αυξάνοντας τον 

ανταγωνισµό. 

4.Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη προσκόµισης 

σηµαντικού αριθµού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται µε τα 

κριτήρια αποκλεισµού και τα κριτήρια επιλογής, µε τη χρήση του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, το οποίο αποτελείται επικαιροποιηµένη υπεύθυνη 

δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών 

όσο και των οικονοµικών φορέων και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του e- Certis, 

ηλεκτρονικού συστήµατος σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πιστοποιητικών άλλων αποδεικτικών εγγράφων. 

5.Οι προθεσµίες για την υποβολή των προσφορών συντέµνονται µε σκοπό την 

επιτάχυνση των διαδικασιών, παρέχοντας ωστόσο επαρκή χρόνο στους οικονοµικούς 

φορείς να καταρτίσουν και να υποβάλουν την προσφορά τους (π.χ. η προθεσµία των 

52 ηµερών για την υποβολή της προσφοράς σε ανοικτό διαγωνισµό γίνεται 35 

ηµέρες, µε δυνατότητα σύντµησης σε 30 ηµέρες, όταν οι προσφορές υποβάλλονται 
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ηλεκτρονικά ή σε 15 ηµέρες όταν έχει προηγηθεί προκαταρκτική προκήρυξη). Στις 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων εφαρµογής της οδηγίας, 

στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία ανέρχεται σε 22 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του έργου στο ΚΗΜ∆ΗΣ ενώ στο 

συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 

12 ηµέρες από την ως άνω ηµεροµηνία.. 

6.Εντάσσονται οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές και οι εργατικές απαιτήσεις στις 

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου διενεργείται στα ενδεδειγµένα 

στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης κατά την εφαρµογή των 

κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των αναδόχων και κατά την εφαρµογή των 

κριτηρίων αποκλεισµού. Επίσης κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού κοινωνικού  και εργατικού δικαίου. 

7.Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ' 

αποκλειστικότητα, υπό ειδικότερους όρους, το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίας σε: (α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια (β) Κοινωνικούς 

Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) (γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Ένταξης και δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, 

δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων. 

8.Ενθαρρύνεται η δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων, 

Ειδικότερα, για την καλύτερη και πιο επαγγελµατική διαχείριση των διαδικασιών των 

δηµοσίων συµβάσεων, δηµιουργούνται Κεντρικές Αρχές Αγορών, µε στόχο την 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη µείωση του κόστους συναλλαγής.  

Ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, µε αρµοδιότητα τον σχεδιασµό, τον 

προγραµµατισµό, το συντονισµό, καθώς και την παροχή συγκεντρωτικών και 

επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών ορίζονται οι: 

α) Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & 

∆ικτύων µε αρµοδιότητα σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών,  
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β) Επίσης  Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε αρµοδιότητα σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων προµηθειών και λοιπών υπηρεσιών και  

γ) Και η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας µε αρµοδιότητα 

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών και λοιπών υπηρεσιών στον τοµέα της 

υγείας. 

 

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4412/2016 «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ΦΕΚ Α΄147) 

Ο Ν.4412/2016 αποτελεί προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις οδηγίες 2014/ 

24 Ε.Ε (διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων) και 2014/25 ΕΕ9 (προµήθειες 

φορέων στους τοµείς του Ύδατος, Ενέργειας, Μεταφορών και Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών). Η καινοτοµία του Ν.4412/2016 έγκειται ότι εκτός από την προσαρµογή 

στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ,περιλαµβάνει και διατάξεις εσωτερικού εθνικού δικαίου 

που αφορούν στην εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και την έννοµη προστασία κατά  

την ανάθεσή τους, συστήνοντας ένα νέο Όργανο όπως την Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. 

Για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου ∆ηµοσίου Έργου υφίστανται σαφείς και 

αυστηρά προδιαγεγραµµένες διαδικασίες, µε στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, 

της αντικειµενικότητας και του υγιούς ανταγωνισµού, δηλαδή  η προστασία του 

∆ηµοσίου Χρήµατος. 

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 αφορούν: 

1. Όσα νοµικά πρόσωπα νοούνται αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς . 

2. Τους ∆ήµους, συνδέσµους, δηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 

∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, Κοινωφελείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές 

Ανώνυµες Εταιρείες κλπ. 

3. Τις ∆ηµοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Α.Ε των Ο.Τ.Α που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς του Φυσικού Αερίου, της Θερµότητας, του 

Ηλεκτρισµού, του Ύδατος, των Υπηρεσιών, Μεταφορών και τέλος των 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 

Οι διατάξεις αναφέρονται στην προετοιµασία. την ανάθεση, τη σύναψη και εκτέλεση 

της ∆ηµοσίας Συµβάσεως: 
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 α) Έργων 

       β) Μελετών 

 γ) Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών 

       δ) Προµηθειών (πριν ΕΚΠΟΤΑ Π∆ 118/2007) 

 ε) Λοιπών Υπηρεσιών(πριν Π∆ 28/80 Ν. 3463/2006) 

Ο Νόµος 4412/2016 αποτελείται από 330 σελίδες και 379 άρθρα( ΦΕΚ Α΄147). 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

• Όπου διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης λαµβάνει χώρα µετά  την 

έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. 

• Όπου διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης ξεκίνησε πριν την έναρξη 

ισχύος (8.8.2016) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το καθεστώς 

που ίσχυε. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

• Άρθρο 61: Στις συµβάσεις άνω των ορίων της Οδηγίας ( έργα >5,224 εκ € χωρίς 

ΦΠΑ, προµήθειες ή µελέτες > 209 χιλ. € χωρίς ΦΠΑ ) χρόνος έναρξης η ηµ/νία 

αποστολής της προκήρυξης στην Εφηµ. Ευρ. Ένωσης. 

• Άρθρο 66: Στις συµβάσεις κάτω των ορίων της Οδηγίας χρόνος έναρξης η 

ηµ/νία δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

• Άρθρο 117: Για Συνοπτικούς ∆ιαγωνισµούς (πρόχειρους διαγωνισµούς ) <60 

χιλ. €, χρόνος έναρξης της διαδικασίας η ηµ/νία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

• Άρθρο 118: Για απευθείας ανάθεση (τα ενιαία έργα, οι µελέτες, οι προµήθειες, 

και οι υπηρεσίες) χρόνος έναρξης νοείται η ηµ/νία αποστολής προς τους 

οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.  

Αν έχει αρχίσει η διαδικασία ανάθεσης πριν την 8.8.2016 ακολουθούµε τις 

προηγούµενες διατάξεις. 
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Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ξεκινάω µε τις διαδικασίες ανάθεσης. Σχετικά µε τους δικαιούµενους συµµετοχής 

στους διαγωνισµούς βάσει εργοληπτικών πτυχίων, δεν αλλάζουν επί του παρόντος τα 

πράγµατα. Παραµένουν σε ισχύ τα άρθρα 80 έως 110 του προηγούµενου νόµου 

3669/2008 περί ΜΕΕΠ κλπ. Για την υποβολή της προσφοράς προβλέπονται τρεις 

φάκελοι: φάκελος δικαιολογητικών (άρθρο 93), φάκελος τεχνικής προσφοράς (άρθρο 

94) και φάκελος οικονοµικής προσφοράς (άρθρο 95). 

 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει πλέον µόνον µια υπεύθυνη 

δήλωση και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η υπεύθυνη δήλωση, µε την µορφή 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (άρθρο 79), αποτελεί προκαταρκτική 

απόδειξη ότι ο διαγωνιζόµενος δεν εµπίπτει σε λόγους αποκλεισµού και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής. ∆ηλαδή στο εξής ο κάθε  διαγωνιζόµενος αρκεί να δηλώνει ότι 

δεν βρίσκεται σε κατάσταση που αποκλείεται από τον διαγωνισµό (άρθρα 73 και 74) 

και ότι διαθέτει την επαγγελµατική καταλληλότητα, για το έργο, δηλαδή έχει το 

εργοληπτικό πτυχίο, καθώς και την οικονοµική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα 

που απαιτούνται από την διακήρυξη (άρθρα 75 και 76). ∆εν απαιτείται συνεπώς, κατ’ 

αρχήν, η υποβολή πιστοποιητικών. 

Για τους διαγωνισµούς κάτω των ορίων της Οδηγίας η υπεύθυνη δήλωση είναι η 

γνωστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει τυποποιηθεί (Τ.Ε.Υ.∆.) από την Αρχή 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. Απαιτείται δε επιπλέον και η προσκόµιση των εγγράφων 

νοµιµοποίησης, καθώς και η τήρηση (µέσω της υπεύθυνης δήλωσης) των διατάξεων 

περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών (άρθρο 79.2). Αυτές οι τελευταίες διατάξεις 

περί ονοµαστικοποίησης δεν προκύπτει ότι εφαρµόζονται για τους διαγωνισµούς άνω 

των ορίων της Οδηγίας. Αλλά σας το αναφέρω µε επιφύλαξη διότι η παρ. 10 του 

άρθρου 375 µου δηµιουργεί αµφιβολίες καθόσον τροποποιεί το άρθρο 8 παρ. 4 του 

Νόµου 3310/2005, σχετικά µε θέµατα ελέγχου της ονοµαστικοποίησης. Πάντως, 

παρότι κατ’ αρχήν καταργείται η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών, η παρ. 5 

του άρθρου 79 προβλέπει ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τα ζητήσει οποτεδήποτε, 

«όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας».Επίσης,η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί σε κάθε περίπτωση την υποβολή των πιστοποιητικών πριν 
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την ανάθεση της σύµβασης από τον διαγωνιζόµενο, στον οποίο έχει αποφασίσει να 

αναθέσει το έργο (άρθρο 79 παρ.5). 

Ο προσωρινός ανάδοχος που αποδεικνύεται ότι δηλώνει ψευδώς ή που δεν 

προσκοµίζει τα δικαιολογητικά κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 103). Ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς δεν υποβάλλεται όταν ο διαγωνισµός είναι καθαρά µειοδοτικός. 

Υποβάλλεται στο σύστηµα δηµοπράτησης µε αξιολόγηση µελέτης(άρθρο50) το 

λεγόµενο µελετοκατασκευή, καθώς και στις δηµοπρασίες που το κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής (άρθρο 86.2). 

Το περιεχόµενο του Φακέλου της οικονοµικής προσφοράς είναι αυτό που γνωρίζουµε 

σε γενικές γραµµές. Τα κριτήρια ανάθεσης (άρθρο 86) είναι είτε η χαµηλότερη τιµή, 

είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε συνυπολογισµό και 

άλλων παραµέτρων, όπως κοστολόγηση κύκλου ζωής, ποιότητα, οργάνωση, τεχνική 

υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, αυξηµένος χρόνος εγγύησης, τα κοινωνικά 

κριτήρια κλπ, τα οποία εκτιµώνται βάσει µαθηµατικού τύπου. 

Η διαδικασία του διαγωνισµού είναι αυτή που γνωρίζουµε (άρθρο 98). Η πράξη που 

προσβάλλεται όµως είναι µόνο µία: η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της 

διαδικασίας. Επίσης τα προηγούµενα Πρακτικά, οι εισηγήσεις αυτών κλπ έχουν 

γνωµοδοτικό χαρακτήρα και δεν µπορούν να προσβληθούν. Έτσι θα αποφευχθούν 

καθυστερήσεις και αυτό είναι θετικό. Κατά της τελικής εγκριτικής πράξης 

προβλέπεται Προδικαστική Προσφυγή για συµβάσεις άνω των 60.000 ευρώ ή 

ένσταση για συµβάσεις κάτω των 60.000 ευρώ (άρθρο 98.1στ). 

Τα άρθρα 98 παρ.1γ και 101 προβλέπουν ότι, όταν έχουµε καθαρά µειοδοτικό 

διαγωνισµό, το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών µπορεί να προηγηθεί του 

ελέγχου της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων 

επιλογής. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται ∆ηµοσία παρουσία των 

προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος µη 

συνδροµής των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής 

πραγµατοποιείται κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή ώστε να µην ανατίθεται 

σύµβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί ή δεν πληροί τα 

κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού µπορεί να ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή 

διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις των εγγράφων ή δικαιολογητικών (άρθρο 102). Αν 
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δεν ζητηθούν και υποβληθούν αυτοβούλως από τον διαγωνιζόµενο, δεν λαµβάνονται 

υπόψη. Οι παραπάνω διευκρινίσεις και συµπληρώσεις αφορούν έγγραφα που έχουν 

ήδη υποβληθεί. Η παροχή αυτής της δυνατότητας είναι υποχρεωτική αν επίκειται 

αποκλεισµός λόγω ασαφειών. 

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά, µαζί µε τα Πρακτικά, σε όλους 

τους διαγωνιζόµενους, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Αν δεν κοινοποιηθεί σε 

όλους, δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα(άρθρο 105). Για να έχουµε σύναψη της 

σύµβασης εργολαβίας απαιτείται σωρευτικά: 

α) άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 

(Προδικαστική Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής) 

β) ολοκλήρωση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (όταν απαιτείται) 

γ) υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο 

δ) κοινοποίηση της απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Οι νοµοθετικές προβλέψεις νια την εκτέλεση των έργων παραµένουν στο µεγαλύτερο 

µέρος τους αµετάβλητες. 

Μια σηµαντική καινοτοµία είναι η πρόβλεψη της µονοµερούς λύσης της σύµβασης εκ 

µέρους της αναθέτουσας αργής κατά την διάρκεια της εκτέλεσης αυτής (άρθρο 133). 

Η καταγγελία γίνεται εφόσον: 

α) Έχουµε ουσιώδη τροποποίηση της σύµβασης ή 

β).Ο ανάδοχος κατά τον χρόνο ανάθεσης ανάδοχος τελούσε σε κατάσταση τελεσίδικης 

καταδίκης για ποινικά αδικήµατα του άρθρου 73.1 ή  

γ) Ο ανάδοχος βαρύνεται µε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει 

του Ευρωπαϊκού δικαίου και έχει αναγνωριστεί η παραβίαση µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης. 

Ουσιώδη τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132.4 έχουµε όταν πληρούνται 

µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- όταν εισάγονται όροι που θα είχαν προσελκύσει περισσότερους διαγωνιζόµενους κ.λπ. 

- όταν αλλάζει η οικονοµική συµβατική ισορροπία υπέρ του αναδόχου 

- όταν επεκτείνεται σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης 

- όταν έχουµε µη επιτρεπτή υποκατάσταση  

Ο νόµος αναφέρει ότι η καταγγελία γίνεται «υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείµενες διατάξεις». Αυτές τις προϋποθέσεις όµως τις εντόπισα µόνο για τη δεύτερη 

περίπτωση (της ποινικής καταδίκης) και µάλιστα προβληµατικά διατυπωµένες. 

Συγκεκριµένα, το άρθρο 160 παρ. 4 ορίζει ότι ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
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χωρίς ειδική πρόσκληση (µόνο ύστερα από ακρόαση) εάν υποπίπτει στα αδικήµατα ή 

τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν αποκλεισµό του. ∆ηλαδή ενώ το άρθρο 

133 προβλέπει την µονοµερή λύση µόνο για τα ποινικά αδικήµατα του άρθρου 73.1, 

έρχεται το άρθρο 160 και προσθέτει ως λόγο λύσης τα πειθαρχικά παραπτώµατα και 

µάλιστα χωρίς συγκεκριµένη παραποµπή σε άρθρο του νόµου. Η αοριστία αυτή 

καθιστά ασαφή και προβληµατική τη ρύθµιση, παρέχει δε πρόσφορο έδαφος 

αυθαιρεσιών. 

Τέλος, το άρθρο 133 προσθέτει έναν ακόµη λόγο καταγγελίας της σύµβασης κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης. Αυτόν του άρθρου 68 παρ. 5 και 7 του ν. 3863/2010. Όµως το 

άρθρο 68 του Νόµου 3863/2010 αναφέρεται σε συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαρισµού, προβλέπει δε την καταγγελία τους σε 

περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, παράνοµης απασχόλησης αλλοδαπών, παραβάσεων 

της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας κλπ. Το ερώτηµα που γεννάται είναι εάν 

αυτός ο λόγος καταγγελίας της σύµβασης αναφέρεται µόνο στις συµβάσεις 

υπηρεσιών του άρθρου 68 ή σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις. Η διατύπωση δεν είναι 

σαφής. Κατά την άποψή µου χρειάζεται νοµοθετική διευκρίνιση για να µην βρεθούµε 

προ εκπλήξεων. Τέλος, σε σχέση µε την εκτέλεση των έργων, επισηµαίνω ότι έχει 

καταργηθεί η δυνατότητα της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η δε 

υποκατάσταση αναδόχου µπορεί να  είναι επιτρεπτή υπό αυστηρές προϋποθέσεις και 

συγκεκριµένα µόνον όταν υπάρχει συµβατική πρόβλεψη και όταν έχουµε ολική ή 

µερική διαδοχή του αναδόχου (άρθρο 132.1 .δ). 

Για την προστασία των διαγωνιζοµένων κατά την διαδικασία σύναψης σύµβασης 

προβλέπονται δύο στάδια: το προδικαστικό και το δικαστικό. Το προδικαστικό 

στάδιο προβλέπει την άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης 

της αναθέτουσας αρχής. Η Προδικαστική Προσφυγή Προσφυγών (ΑΕΠΠ) εντός 10 ή 

15 ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης, ανάλογα µε τον τρόπο κοινοποίησης, ή 

εντός 10 ηµερών από την πλήρη γνώση αυτής (άρθρο 361). Η άσκηση της 

Προδικαστικής Προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την εν συνεχεία προσφυγή στο 

∆ικαστήριο. 

Η προθεσµία για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν την υπογραφή της σύµβασης. Η πρόοδος όµως της διαδικασίας του 

διαγωνισµού δεν εµποδίζεται, εκτός εάν η ΑΕΠΠ διατάξει προσωρινά µέτρα (άρθρα 

364 και 366). 
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Η απόφαση της ΑΕΠΠ εκδίδεται σε 20 ηµέρες από την εκδίκαση της Προδικαστικής 

Προσφυγής και είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 367). Η 

απόφαση αυτή προσβάλλεται από τον διαγωνιζόµενο ή από την αναθέτουσα αρχή 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου (∆ιοικητικού Εφετείου ή ΣτΕ) εντός 10 ηµερών από την 

έκδοσή της  (άρθρο 372). Επισηµαίνω ότι η προθεσµία ξεκινάει από την έκδοση της 

απόφασης. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ και άρα πρέπει να 

παρακολουθούµε σχεδόν καθηµερινά την τυχόν ανάρτηση για να µην χάσουµε την 

προθεσµία προσφυγής στα ∆ικαστήρια. 

 

Άρθρο 24:ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Το άρθρο 24 αναφέρεται σε συγκρούσεις συµφερόντων. Η ρύθµιση αναφέρεται σε 

ένα µεγάλο κατάλογο προσώπων και µεγαλύτερο αριθµό συγγενών αυτών, η 

παρουσία των οποίων στις αναθέτουσες αρχές ή στον διαγωνιζόµενο ή στους 

υπεργολάβους αυτού θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισµό και την ίση 

µεταχείριση των διαγωνιζοµένων. Ο κατάλογος των προσώπων είναι τόσο µεγάλος 

που πραγµατικά ο διαγωνιζόµενος δεν µπορεί να γνωρίζει όλα τα «ύποπτα» πρόσωπα, 

ειδικά µάλιστα όταν είναι συγγενείς του υπεργολάβου του. 

Ούτε µπορεί να γνωρίζει όλα τα «συµφέροντα» που αλληλοεµπλέκονται, τα οποία, 

κατά τον νόµο είναι προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα κοινά 

συµφέρονται (άρθρο 24.4). Η αβεβαιότητα επιτείνεται από το γεγονός ότι η αναφορά 

των «ύποπτων» προσώπων είναι ενδεικτική (άρθρο 24.3).  

 

Αρχαιολογικές έρευνες 

Το άρθρο 49 παρ. 2γ αναφέρει ότι η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών 

αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης. Παρότι κρίθηκε ως θετικό το άρθρο 49, νοµίζω ότι η πρόβλεψη αυτή 

ειδικά για τα αρχαιολογικά µπορεί να εµποδίσει την έναρξή δηµοπράτησης πολλών 

έργων. 

 

∆ήλωση Υπεργολαβίας 

Η διατύπωση του άρθρου 58 δίνει την εντύπωση ότι η υπεργολαβία ή ότι η δήλωση 

νια υπεργολαβία από τον διαγωνιζόµενο είναι υποχρεωτική. Το αντίστοιχο άρθρο 

71.2 της Οδηγίας 2014/24 αναφέρει ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από 
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τον διαγωνιζόµενο να δηλώσει ποιά τµήµατα του έργου προτίθεται να εκτελέσει 

υπεργολαβικά , το άρθρο 58 του νόµου χρήζει διευκρίνισης. 

Στο άρθρο 32 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση) 

αναφέρεται ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν είναι 

κατάλληλη καµία από τις προσφορές.  

Στο κείµενο του νόµου υπάρχει αρκετές φορές η λέξη «Αρχή» µε το «Α» κεφαλαίο 

(άρθρα 24.6, 24.8, 73.8 κλπ). Πρόκειται για την Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. ∆εν 

πρέπει να γίνεται σύγχυση προς την αναθέτουσα αρχή ή προς την Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.  

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί του άρθρου 34. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται 

στη χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Έ.Σ.Η.∆.Η.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του 

Ν.4412/2016, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) από 18-4-

2017 (άρθρα 36 και 379.2). Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί διέπονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 259. 

Το άρθρο 83 παρ. 2, σε συνδυασµό µε το άρθρο 78, προβλέπει τη δυνατότητα 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ υε επίκληση πόρων τεχνικής ικανότητας και οικονοµικής 

επάρκειας άλλων τεχνικών επιχειρήσεων που µετέχουν στην «ένωση». Ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτείται στον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων για τις ασυνήθιστα 

χαµηλές προσφορές (άρθρο 88), τόσο για τον προσδιορισµό αυτών, όσο για την 

εξήγησή τους, δηλαδή την αιτιολόγησή τους. Απαιτείται µεγάλη προσοχή για να µην 

επιστρέφουµε στην εποχή των αιτιολογήσεων. 

Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 88.6 σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου, που θα 

εξειδικεύσουν τον τρόπο προσδιορισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και 

την εκτίµηση των παρεχόµενων εξηγήσεων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο ως λίαν 

κρίσιµες. Αναµένονται Εγκύκλιοι για τα θέµατα αυτά. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 Άρθρο 12 ∆ηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα(άρθρο 12 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ): 

Προβλέπονται πια ρητά στο νόµο (µέχρι τώρα προέκυπταν από σχετική νοµολογία) οι   

in house (οιωνεί αυτεπιστασία) συµβάσεις και συγκεκριµένα: 
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Μια δηµόσια σύµβαση που ανατίθεται από µία αναθέτουσα αρχή σε ένα νοµικό 

πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου,   

 Εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού προσώπου έλεγχο ανάλογο 

εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, 

β) Περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχοµένου νοµικού προσώπου 

διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα 

αναθέτουσα αρχή ή άλλες νοµικές οντότητες που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή 

και  

γ) ∆εν υπάρχει άµεση ιδιωτική κεφαλαιακή συµµετοχή στο ελεγχόµενο νοµικό 

πρόσωπο, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς 

δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές 

νοµοθετικές διατάξεις σύµφωνες µε τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική 

επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο. 

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νοµικού προσώπου ανάλογο µε 

τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης (α) 

ανωτέρω, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο 

και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου. Ο έλεγχος 

µπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νοµικό πρόσωπο που ελέγχεται µε τον ίδιο 

τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόµενο νοµικό 

πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή 

η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση ιδιωτική κεφαλαιακή συµµετοχή στο 

νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δηµόσια σύµβαση, εξαιρουµένων των 

µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος 

αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, σύµφωνες µε τις 

Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης (α) του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές 

ασκούν από κοινού έλεγχο επί νοµικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

κατωτέρω προϋποθέσεις; 

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου απαρτίζονται από 

εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συµµετέχουν· το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές,  
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β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική 

επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχοµένου 

νοµικού προσώπου και  

γ) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα αντίθετα από αυτά των 

αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν. 

Μια σύµβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων 

αναθετουσών αρχών, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών 

αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που 

οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους 

στόχων, 

β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου 

συµφέροντος και  

γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 

20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. 

Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω 

προβλέπεται εξειδίκευση στο ν/σ. 

Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται για πρώτη φορά ειδική ρύθµιση για τις 

συµβάσεις-συνεργασίες : 

α) Του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (συµβάσεις µεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης και 

δηµοσίου κατά τον κώδικα νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης), 

β)Των άρθρων 223 (συµβάσεις συνεργασίας φορέων ΤΑ.) και 225 (προγραµµατικές 

συµβάσεις του Ν. 3463/2006-∆ΚΚ(Α΄114). 

γ)Των άρθρων 22 και 32 του Ν. 3463/2006-∆ΚΚ(Α΄267), 

δ)Των άρθρων 99 (συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής συνεργασίας) 

και100(προγραµµατικές συµβάσεις)του νόµου Ν 3852/2010(Α΄87),  

ε)Του άρθρου 12 του νόµου Ν 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ) και στ) του άρθρου121 

(προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα) 

οι οποίες δύναται να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του  Βιβλίου Ι του ν/σ, υπό 

τους όρους που αναλύονται ανωτέρω στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου 

αυτού (άρθρο 12, ως ανωτέρω). 
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ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ (∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 

(Άρθρο 5 Κατώτατα όρια εφαρµογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ  - άρθρο 4 Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: α) 

5.225.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων β) 135.000 ευρώ για δηµόσιες 

συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές 

αρχές και για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές γ) 

209.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται 

από µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισµούς µελετών  που  

διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές δ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Α του ν/σ. Τα όρια 

αναθεωρούνται ανά διετία, σε εφαρµογή του εκάστοτε εκδιδόµενου Ευρωπαϊκού 

Κανονισµού. Προβλέπονται εξαιρέσεις εφαρµογής των κανόνων για συγκεκριµένες 

υπηρεσίες (αρθ. 8-10). 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους 

ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παραγράφου 4, το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίας σύµβασης σε:(α) 

Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄236), 

(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του άρθρου 12 του 

Ν.2716/1999(Α96), (γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της 

περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και (δ) 

κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού 

του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζοµένων του φορέα είναι 

εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δηµόσιων 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον 

περισσότεροι από 30% των εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι 

µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι. 
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3. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονοµικών φορέων 

πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών  

των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισµού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν 

άρθρο. 

4. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:  

α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν 

υποχρεωτικά δυνάµει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισµού του  

β) τα είδη και οι κατηγορίες των συµβάσεων του παρόντος άρθρου 

γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος άρθρου 

δ)τον ανακαθορισµό του ελάχιστου ποσοστού εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς 

οµάδες του πληθυσµού, εφόσον ορίζεται ανώτερο από το 30%  

ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άρθρ.117) 

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η 

εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επίσης, 

για την ανάθεση τµήµατος ή τµηµάτων σύµβασης της οποίας η εκτιµώµενη αξία είναι 

µεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν 

υπερβαίνει το ποσό του προηγουµένου εδαφίου ούτε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της 

συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων της σύµβασης. Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει προκήρυξη. Επιπρόσθετα, µπορεί να 

προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον 

εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. Η υποβολή µιας προσφοράς 

δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την 

ανάθεση της σύµβασης. Ο συνοπτικός διαγωνισµός διεξάγεται από ειδική τριµελή 
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επιτροπή που συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του 

διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 118 

2. Απευθείας Ανάθεση (άρθρο118). 2. 2. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Επιτρέπεται, επίσης, για την 

ανάθεση τµήµατος ή τµηµάτων σύµβασης της οποίας η εκτιµώµενη αξία είναι 

µεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία των συγκεκριµένων τµηµάτων δεν 

υπερβαίνει το ποσό του προηγουµένου εδαφίου ούτε το 20 % της συνολικής αξίας 

όλων των τµηµάτων της σύµβασης. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση 

συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο 

οικονοµικό φορέα γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης 

εκτέλεσης της σύµβασης από αυτόν και την οικονοµική του προσφορά. Στο 

συγκεκριµένο άρθρο (παρ.5 & 6) περιγράφεται ξεχωριστή διαδικασία για την απ’ 

ευθείας ανάθεση έργων, µελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών, δηλ. δεν αφορά στις προµήθειες και υπηρεσίες (που δεν σχετίζονται µε 

τεχνικό έργο. Σύµφωνα µε την περιγραφόµενη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή για 

την ανάθεση των συγκεκριµένων συµβάσεων πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες: 

- ∆ηµοσίευση µια φορά το χρόνο για είκοσι ηµέρες πρόσκληση για την κατάρτιση 

καταλόγων – ανά κατηγορία έργων / µελετών – ενδιαφεροµένων (µπορεί να 

ζητούνται ειδικές τεχνικές ικανότητες για την εγγραφή.                                                 

- Εγγραφή τουλάχιστον 3 ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση µη εγγραφής τριών «ο 

κατάλογος δεν ισχύει». Συνεπώς η αναθέτουσα προχωρά σε ανάθεση της 

συγκεκριµένης σύµβασης µε την διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1- 4 για τις 

λοιπές συµβάσεις, κατά µια ερµηνεία. Αναµένεται διευκρίνιση από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, 

δεδοµένου ότι και το ΥΠ ΕΣ&∆Α δεν έχει καµία απάντηση επ’ αυτού. 

- Η επιλογή του αναδόχου διενεργείται µε δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από 

επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος επιλέγεται µεταξύ 

αυτών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο. 

- Αναγγελία του αποτελέσµατος της κλήρωσης και των στοιχείων της σύµβασης στο 

ΤΕΕ, προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του. 
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- Υπογράφεται σύµβαση µετά από 10 ηµέρες από την ανωτέρω δηµοσίευση 

- ∆ιαγραφή αναδόχου από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και µη 

συµµετοχή του στις επόµενες κληρώσεις. (Αν ο αριθµός – µετά την διαγραφή 

αναδόχου/ων είναι µικρότερος των 3, που απαιτεί η διάταξη, ο κατάλογος δεν ισχύει 

ή ο συγκεκριµένος αριθµός απαιτείται µόνο κατά την αρχή της σύνταξης του 

καταλόγου). 

Επισήµανση: Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της συγκεκριµένης παραγράφου, µε 

την διαδικασία αυτή µπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος µία 

ή περισσότερες συµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού 10% των 

πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής που έχουν προβλεφθεί για έργα – µελέτες και 

συναφείς τεχνικές  και επιστηµονικές υπηρεσίες.                                              . 

Συνεπώς πέραν του ποσοστού αυτού – εφόσον πρόκειται για συµβάσεις που 

εµπίπτουν στο χρηµατικό όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης – θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία των παρ. 1-4. Σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή των ανωτέρω 

διατάξεων πρέπει να συγκροτηθεί στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπ. 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων, 

µέσω του οποίου θα διενεργούνται οι κληρώσεις και να εκδοθεί η ΥΑ της παρ.6 µε 

την οποία θα διευκρινίζονται τα θέµατα λειτουργίας τους συστήµατος, διασύνδεσης 

µε το ΚΗΜ∆ΗΣ, κ.λπ. 

Επισήµανση: Επίσης στις µεταβατικές διατάξεις (άρθ.376) καθώς και στην έναρξη 

ισχύος (άρθ.379) δεν προβλέπεται η παράταση της έναρξης εφαρµογής των 

διατάξεων αυτών µέχρι τη σύσταση του ΚΗΣΚ και την έκδοση της Υ.Α. Να ζητηθεί 

– και γι’ αυτό το θέµα -  διευκρίνιση για το χρόνο έναρξης εφαρµογής  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα θέµατα εκτέλεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, 

(Νόµος .3669/2006: υπεργολαβίες, επιµετρήσεις, αποκλίσεις, ρήτρες, παραλαβή, 

αναθεώρηση τιµών, παραλαβή έργων, εµπειρογνώµονες. Συµβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολούθησης κλπ θέµατα ). Επίσης σε ειδικότερα κεφάλαια κωδικοποιούνται 

θέµατα εκτέλεσης συµβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Προβλέπονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, συµφωνιών – 

πλαισίων, ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, συµπράξεις καινοτοµίας, 

δυναµικά συστήµατα αγορών, προϋποθέσεις επιλογής διαδικασίας ανάθεσης 
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(ανοιχτή, κλειστή, µε διαπραγµάτευση µε/χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης, απ’ 

ευθείας). 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ο χρόνος έναρξης 

υποχρεωτικής εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ µπορεί να µετατίθεται, σε όλες ή ορισµένες 

κατηγορίες δηµοσίων συµβάσεων, για όλες ή για ορισµένες αναθέτουσες αρχές και 

στο σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης ή σε επιµέρους 

στάδια.. 

Σηµείωση.: δεδοµένου ότι έχει ήδη εφαρµοστεί για όλους τους φορείς η υποχρέωση 

χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν γίνεται κατανοητό το νόηµα της συγκεκριµένης πρόβλεψης 

– εκτός αν πρόκειται να θεραπευτούν κάποιες περιπτώσεις φορέων που έχουν 

απενταχθεί από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα λόγω µη τήρησης της διαδικασίας 

του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

ΑΡΘΡΟ 38 

Αποτελεί µέρος του ΕΣΗ∆ΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη 

δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται 

γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες 

φορείς και κεντρικές αρχές αγορών .Στο ΚΗΜ∆ΗΣ υποχρεούνται οι αναθέτουσες 

αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών να καταχωρούν όλα τα 

ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συµβάσεις, προϋπολογισµού 

ίσου ή πάνω από 1.000 € (άνευ ΦΠΑ). 

α) Των εγκεκριµένων αιτηµάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και 

των αποφάσεων αρµοδίου οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης 

β).Των προκηρύξεων και της διακήρυξης 

γ) Της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης 
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δ) Της γνωστοποίησης σύµβασης και της σύµβασης 

ε) Κάθε εντολής πληρωµής 

Η ισχύς των παρ. 3 και 4 (στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΚΗΜ∆ΗΣ) αρχίζει από 

τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 38. 

Επίσης, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να 

ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

   Επισηµαίνονται ειδικότερα τα κάτωθι άρθρα: 

ΑΡΘΡΟ 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης (ενσωµάτωση 

των άρθρων 83παρ .6 και 84 παρ. 2 Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ): 

Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά 

µέσα είτε όχι .Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό 

«Φάκελο ∆ηµόσιας Σύµβασης ». Ο Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης συµπληρώνεται 

και επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της 

σύµβασης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης 

β) Τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του 

γ) Τα στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης 

δ) Την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης 

ε) Τα έγγραφα της σύµβασης 

στ) Όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να 

αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά: 

στα) Για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές  

        κρίσεις 

στβ) Για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης 

στγ) Για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη) 

στδ) Για την επιλογή και την ανάθεση της σύµβασης 

ζ) Αντίγραφο της σύµβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι µεγαλύτερη από 

1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή 

10.000.000 ευρώ  όταν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση έργων. 

Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωµα των αρµόδιων οργάνων. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ για τον καθορισµό 
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λεπτοµερειών .Ο Κύριος του Έργου  δύναται να αναθέτει την εκτέλεση µέρους ή του 

συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου δηµόσιας σύµβασης µε ανεξάρτητη  

δηµόσια σύµβαση του νόµου αυτού. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούµενες 

παραγράφους, στις δηµόσιες συµβάσεις έργων ο «Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης 

Έργου» περιέχει τρεις (3) υποφακέλους µε συγκεκριµένο περιεχόµενο προβλεπόµενο 

αναλυτικά στο συγκεκριµένο άρθρο. 

ΑΡΘΡΟ 44 : Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

και µελετών: 

ΑΡΘΡΟ 52: Σκοπιµότητα σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών:  

 

ΑΡΘΡΟ.21 «ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕ 

ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

 

Τα όργανα, τα οποία είναι αρµόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων διακρίνονται σε όργανα µε γνωµοδοτική 

αρµοδιότητα («γνωµοδοτικά όργανα») και όργανα µε αποφασιστική αρµοδιότητα. 

Τα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για 

συγκεκριµένη σύµβαση ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η 

αναθέτουσα αρχή. 

 Ως γνωµοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την ανάθεση της σύµβασης 

δύναται να είναι ή συλλογικά όργανα ή και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη 

διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής που ορίζονται µε απόφασή της. 

Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων  συµµετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 

Μη.Π.Υ.∆η.Συ. του άρθρου 344 του νόµου (Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων απαιτείται έκδοση Π.∆ για τη σύσταση του). 

Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη σύνθεση των οργάνων προβλέπονται στο ίδιο άρθρο 

(π.χ. για έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000,00 € αναλόγως του κριτηρίου 

ανάθεσης οικονοµικότερη ή συµφερότερη κ.λπ), σύµφωνα µε τις οποίες συµµετέχουν 

εκπρόσωποι και λοιπών φορέων π.χ. ΤΕΕ, εκπρόσωπο εργοληπτών, εκπρόσωπο ΠΕ∆ 

κ.λπ. Οι επιτροπές σε κάθε περίπτωση συγκροτούνται µε απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής.  
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Επισήµανση: Προβλέπεται η σύσταση στη ΓΓ Υποδοµών, Μητρώου Μελών 

Επιτροπών ∆ιαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Έργων, Μελετών Έργων Τεχνικών και 

Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.), στο οποίο εγγράφονται οι υπάλληλοι των 

αναθετουσών αρχών. Με ΥΑ καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εγγραφή και 

λειτουργία του Μητρώου. Με την παρ. 10 του άρθρου 376 (µεταβατικές διατάξεις), 

προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση της ΥΑ και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου 

αυτού, οι επιτροπές για την ανάθεση έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών, 

συγκροτούνται από υπαλλήλους της αναθέτουσας, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόµενα 

προσόντα στο συγκεκριµένο άρθρο. Επίσης µέχρι την έκδοση της συγκεκριµένης ΥΑ 

δεν ανατίθενται δηµόσιες συµβάσεις έργων µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή. 

Άρθρο 344: Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού των Αναθετουσών Αρχών και 

των Αναθετόντων Φορέων: Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν 

ότι το προσωπικό που θα είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την 

προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων διαθέτει την 

απαιτούµενη κατάρτιση ,εµπειρία και εξειδίκευση. 

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για την αρχική και δια βίου 

κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που 

υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισµένο µε 

καθήκοντα σχετικά µε την άσκηση αρµοδιοτήτων του παρόντος νόµου. Η κατάρτιση  

γίνεται µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

ιδίως από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τη συνεργασία της Αρχής και ειδικών 

επιστηµόνων, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Οι αναθέτουσες αρχές / 

αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης 

και εκτέλεσης δηµόσιας συµβάσεων του παρόντος νόµου, υποστηρίζονται 

υποχρεωτικά από πιστοποιηµένο προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε αυτές/αυτούς. 

Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθώς επίσης και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώµης της Αρχής συστήνεται Μητρώο 

Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Μη.Π.Υ.∆η.Συ.). 

Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν ιδίως: 



 33

α) τον φορέα τήρησης του Μητρώου 

β) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής 

γ) τους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης και  

δ)καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε την 

πιστοποίηση του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιηµένων 

Υπαλλήλων ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Μη.Π.Υ.∆η.Συ.). 

 Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του 

Μητρώου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου 

πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του. 

 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Συγκροτείται Ανεξάρτητη Αρχή (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - 

ΑΕΠΠ), η διοίκηση της οποίας αποτελείται από 31 µέλη. Προβλέπεται η υπηρεσιακή 

συγκρότηση και η στελέχωση της. Ασχολείται µε την εξέταση προδικαστικών 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της για σύµβαση (κατά το στάδιο ανάθεσης ή 

σύναψης) προϋπολογισµού άνω των 60.000,00€. Η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ αποτελεί προϋπόθεση της βασιµότητας άσκησης των 

ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων δικαστικών Αρχών Προβλέπεται 

αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονική υποβολή των προσφυγών αυτών και παράβολο 

ύψους 0,50% του προϋπολογισµού της σύµβασης που δεν µπορεί να είναι 

χαµηλότερο των εξακοσίων ευρώ (600,00) € ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων 

ευρώ (15.000,00) €. Οι προβλεπόµενες προθεσµίες είναι : εντός 40 ηµερών από την 

υποβολή της προσφυγής η συζήτηση της υπόθεσης και εντός 20 ηµερών από τη 

συζήτηση η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής, δηλαδή συνολικά 60 ηµέρες για 

την εκδίκαση των προσφυγών. Στη συνέχεια ο έχων έννοµο συµφέρον (υποψήφιος ή 

αναθέτουσα αρχή) ασκούν τα προβλεπόµενα ένδικα βοηθήµατα ενώπιον του 

αρµοδίου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. 
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∆) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ 

ΝΕΟ ΝΟΜΟ 

Η ενοποίηση όλης της νοµοθεσίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σε έναν νόµο   

είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Πρόκειται για έναν ογκώδη νόµο που θα έπρεπε να 

µαζέψει το κατασπασµένο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Θα ελαφρύνει τη 

διοίκηση και τις εταιρείες από αρκετά βάρη µπορεί να αποτελέσει αφορµή και πεδίο 

ορθολογισµού και ουσιαστική εξέλιξη του τρόπου ανάθεσης ,παραγωγής των 

δηµοσίων έργων της χώρας µας. 

Σηµαντική καινοτοµία είναι η πρόβλεψη της µονοµερούς λύσης της σύµβασης εκ 

µέρους της αναθέτουσας αρχής. 

Η ενηµερότητα πτυχίου φαίνεται να απουσιάζει από το νέο νόµο, αλλά όχι εντελώς. 

Η ενηµερότητα πτυχίου αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από την υπεύθυνη δήλωση, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης του άρθρου 79. Παρά ταύτα, στο άρθρο 166 

(έγκριση υπεργολαβίας), η ενηµερότητα πτυχίου εµφανίζεται για τους υπεργολάβους. 

Επίσης, η Υπουργική Απόφαση του 2005 που αναφέρεται στην ενηµερότητα πτυχίου, 

δεν καταργήθηκε. Τι σηµαίνουν αυτά? 

Σηµαίνουν κατά την άποψή µου ότι η ενηµερότητα πτυχίου ισχύει, αλλά µάλλον δεν 

χρησιµεύει πλέον, εκτός από τις περιπτώσεις έγκρισης υπεργολαβίας. Στα θετικά του 

νέου νόµου εντάσσω τις ρυθµίσεις του άρθρου 152.7 και 8, σύµφωνα µε τις οποίες 

για την υποβολή, έλεγχο και έγκριση Λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση 

δικαιολογητικών και ότι το σχετικό τιµολόγιο προσκοµίζεται κατά την είσπραξη του 

ποσού του λογαριασµού. 

Στα θετικά του νέου νόµου εντάσσεται επίσης η µείωση της δαπάνης του παραβόλου 

για την προσωρινή δικαστική προστασία. Από το 1% του προϋπολογισµού, µε άνω 

όριο τις 50.000 ευρώ, αυξάνεται σε 1,5% (0,5% για Προδικαστική Προσφυγή και 1% 

για την Αίτηση Αναστολής), αλλά µε όριο αντίστοιχα τις 15.000 ευρώ και 5.000 

ευρώ, ήτοι 20.000 ευρώ συνολικά για Προδικαστική Προσφυγή και Αίτηση 

Αναστολής στο ∆ιοικητικό Εφετείο ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας (άρθρα 363.1 

και 372.4). 

Στα θετικά του νέου νόµου εντάσσεται και η µείωση της παρακράτησης υπέρ της 

Αργής ∆ηµοσίων Συµβάσεων από 0,10% σε 0,06% επί των ποσών των λογαριασµών 

(άρθρο 375.7). Ένα καινούργιο στοιχείο του νέου νόµου είναι η υποχρέωση 
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συγκρότησης και τήρησης Φακέλου της δηµόσιας σύµβασης (άρθρο 45), όπου 

περιλαµβάνονται τα πάντα για κάθε έργο.  

Στα θετικά σηµεία του νέου νόµου κατατάσσεται και το άρθρο 49 σχετικά µε την 

ωριµότητα της σύµβασης και τις πρόδροµες εργασίες. Επιχειρεί αυτή η διάταξη να 

επιλύσει προκαταβολικά, πριν την δηµοπράτηση, προβλήµατα και θέµατα που έχουν 

ταλαιπωρήσει τα έργα όπως µελέτες, χρηµατοδότηση, απαλλοτριώσεις, δίκτυα ΟΚΩ, 

περιβαλλοντικές µελέτες, αρχαιολογικά, αδειοδοτήσεις και λοιπά πραγµατικά ή 

νοµικά εµπόδια. Ο στόχος είναι φιλόδοξος και από την επίτευξή του θα 

διευκολυνθούν πραγµατικά τα έργα κατά την φάση εκτέλεσης. Θυµίζουµε ότι 

ανάλογη διάταξη υπήρχε στο νοµοσχέδιο Ρέππα, που δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. 

Το σύστηµα της µελετοκατασκευής δεν καταργείται. Όµως καταργείται η αξιολόγηση 

- βαθµολόγηση της µελέτης στη διαδικασία δηµοπράτησης (άρθρο 50). Η αξιολόγηση 

αφορά µόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συµφωνίας της µελέτης µε τις 

προβλέψεις των συµβατικών τευχών. 

Οι διατάξεις για το ανεκτέλεστο έχουν καταργηθεί. Επίσης, καταργήθηκε η 

κατασκευαστική κοινοπραξία, αυτή µε την επίσηµη µορφή, για την οποία δίδεται 

έγκριση. Η δε υποκατάσταση εγκρίνεται υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που σας 

έθεσα προηγουµένως. 

Στα θετικά του νέου νόµου κατατάσσεται το άρθρο 137 για την όχληση και τις 

θετικές ζηµίες. διότι αποσαφηνίζει επαρκώς το απαιτούµενο περιεχόµενο της 

όχλησης, τον χρόνο υποβολής της, καθώς και το τι αποζηµιώνεται ως θετική ζηµία. 

Με το νέο νόµο (άρθρο 131) καθιερώνεται η δυνατότητα απευθείας πληρωµής του 

υπεργολάβου εάν αυτή προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και εάν το εγκρίνει η 

αναθέτουσα αρχή και «εφόσον η φύση της σύµβασης το επιτρέπει». Αυτή η φύση της 

σύµβασης που το επιτρέπει ή το απαγορεύει επιδέχεται και πάλι ερµηνείας. 

Καινοτοµία του νέου νόµου είναι η Συµβουλευτική Επιτροπή Παpακoλoύθησnς του 

έργου, του άρθρου 142, που αφορά τα σηµαντικά έργα. Η Επιτροπή αυτή έχει 

συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την πορεία του έργου. Τα µέλη της 

είναι 5 ή 7 και µετέχουν εκπρόσωποι της αναθέτουσας αρχής, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα ή άλλων κοινωνικών 

φορέων. Ευχής έργον οι Επιτροπές αυτές να απαρτίζονται από σχετικούς προς το 

αντικείµενο και να διευκολύνουν την πρόοδο των έργων. Στα θετικά επίσης του νέου 

νόµου κατατάσσω την µείωση του χρόνου ελέγχου των επιµετρήσεων από 3 µήνες σε 

45 µέρες (άρθρο 151.2).  
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Επιπλέον επισηµαίνεται  ως καινοτοµία την ενσωµάτωση νοµολογίας του ΣτΕ ότι τα 

ΠΠΑΕ δεν προσβάλλονται αυτοτελώς διότι δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. 

Προσβάλλεται η απόφαση έγκρισης της επιµέτρησης, µαζί µε τα ΠΠΑΕ (άρθρο 

151.3). Το άρθρο 155 περιορίζει την έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών σε 

ποσοστό έως το 15% του προϋπολογισµού. 

Τέλος, για τις συµπληρωµατικές συµβάσεις αξίας κάτω του ορίου της Οδηγίας 

(5.225.000 ευρώ), εάν οι πρόσθετες εργασίες δεν υπερβαίνουν το 15% του 

προϋπολογισµού, η συµπληρωµατική σύµβαση µπορεί να συναφθεί χωρίς να 

χρειάζεται επαλήθευση ότι δεν είναι ουσιώδης η τροποποίηση της αρχικής σύµβασης 

(άρθρο 132.2β και 156.1 β). Παρά την πολύπλοκη διατύπωση των διατάξεων, 

πιστεύω ότι αυτή είναι η ορθή ερµηνεία τους. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπ’ όψιν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η λειτουργία των 

δήµων και των φορέων της Τ.Α. κατά την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου που 

προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθούν και να διευκρινισθούν τα θέµατα που τίθενται στο άρθ. 

118, περί της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης των τεχνικών έργων, µελετών και 

συναφών τεχνικών και επιστηµονικών υπηρεσιών, όπως αναλύεται ανωτέρω καθώς 

και η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της. 

Ιδιαίτερα η στελέχωση των δήµων και λοιπών φορέων της Τ.Α. πρέπει να ληφθεί υπ’ 

όψιν κατά την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 44 περί στελέχωσης των τεχνικών 

υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής καθώς και να διευκρινισθεί η έννοια του Τεχνικού 

Συµβουλίου στους ΟΤΑ, κυρίως όσον αφορά στο άρθρο 52 περί παροχής έγκρισης 

για τη σκοπιµότητα σύναψης συµβάσεων, του πεδίου εφαρµογής του συγκεκριµένου 

άρθρου. Σύµφωνα  µε το άρθρο 52 απαιτείται για την έγκριση διενέργειας σύναψης 

σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η 

έκδοση προηγούµενης γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής.  

Με τη γνώµη  του το τεχνικό συµβούλιο µπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή 

πριν την έγκριση των εγγράφων της σύµβασης, να τηρήσει το άρθρο 44 που 

αναφέρεται στην τεχνική επάρκεια των αναθετουσών αρχών. 

Κρίνεται πολύ µεγάλο το διάστηµα που προβλέπεται για την εκδίκαση των 

προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (40 ηµέρες, από την υποβολή της 
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προσφυγής, για τον προσδιορισµό της συζήτησης και 20 ηµέρες από τη συζήτηση για 

την έκδοση της απόφασης, ήτοι 60 ηµέρες) και αν ληφθεί υπ’ όψιν και το επόµενο 

στάδιο της άσκησης και εκδίκασης των ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιων των αρµοδίων 

δικαστικών αρχών θα υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην διαδικασία σύναψης µιας 

σύµβασης, ιδιαίτερα δε αν η άσκηση της προσφυγής επιφέρει και αναστολή της 

εξέλιξης των σταδίων του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω προθεσµίες 

πρέπει να είναι αποκλειστικές, προβλέποντας ρητά τις συνέπειες υπέρβασης τους. 

Επίσης θέλω να επισηµάνω το εξής. Με την νέα νοµοθεσία πριν την κατακύρωση της 

σύµβασης καλείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά και εάν 

υπάρχουν ελλείψεις τότε κηρύσσεται έκπτωτος. Ενώ µε την προηγούµενη νοµοθεσία 

ο ανάδοχος κηρύσσονταν έκπτωτος µετά την κατακύρωση της σύµβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

Εισαγωγή 

Σ’αυτό το κεφάλαιο εξετάζω µία διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης έργου µε τίτλο: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». 

Κύριος του έργου: Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 

Φορέας κατασκευής: Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. 

Προϊστάµενη Αρχή: Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης ή η Οικονοµική 

Επιτροπή της Π.∆.Μ. 

∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Το τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος. 

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων έργων της Π.Ε Κοζάνης. 

Ο προϋπολογισµός  του έργου ανέρχεται στα 3.024.390,24  µε Φ.Π.Α. 24%. 

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020) 

µε χρηµατοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α 80% και από Εθνικούς Πόρους 20% (ενάριθµος 

έργου 2016 ΕΠ 00510050). Η διαδικασία επιλογής αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε 

την διακήρυξη και τις διατάξεις του Νόµου .4412/2016. 

Η αξία αυτού του παραδείγµατος έγκειται στο ότι είναι το πρώτο έργο της ∆/νσης 

Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης για το οποίο θα συναφθεί δηµόσια σύµβαση µε τις 

διατάξεις του νέου Νόµου 4412/2016.Η διακήρυξη του έργου έγινε σύµφωνα µε τις 

πρότυπες διακηρύξεις της (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ). 

Σκοπός της εξέτασης αυτής της διακήρυξης ήταν πως εφαρµόστηκαν όλες οι 

διαδικασίες που ορίστηκαν µε τον νέο Νόµο και τι προβλήµατα προέκυψαν κατά την 

εφαρµογή του και πως αντιµετωπίστηκαν. Επίσης επέλεξα αυτό το παράδειγµα γιατί 

το έργο αυτό θεωρώ ότι είναι σηµαντικό για το ∆ήµο Βοΐου και για να αιτιολογήσω 

την άποψη µου παραθέτω τα κάτωθι:  

Στις 20/06/2012 η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας 

και Αλληλεγγύης µε αίτηµα της στον Υπουργό Υγείας παρακαλεί την έγκριση 

υλοποίησης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», στο 

πλαίσιο του Ε.Π.(Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013) για το οποίο υπήρχε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βοϊου µε αριθµό 196/13-17-2011. 

Η αρχική ιδέα ήταν του Κυρίου Γεωργίου Σκούλιου ο όποιος στις 10/2/2010 

παρακαλούσε την Υπουργό Υγείας για την κατασκευή αυτού του κέντρου Υγείας, ο 
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οποίος αναφέρει ότι η χρηµατοδότηση της µελέτης αποτελεί δωρεά του Ιατρού 

Αντωνίου Σκούλιου. 

Στη συνέχεια ο κος Γεώργιος Σκούλιος δεσµεύεται ότι θα προσφέρει όλη τη µελέτη 

στο σύνολό της για την υαλοποίηση του έργου µέσω Ε.Σ.Π.Α. ∆ηλαδή η ιδέα για την 

κατασκευή του προέκυψε το 2010.Έκτοτε γινόταν όλες οι απαραίτητε ενέργειες τόσο 

για τη σύνταξη της µελέτης όσο και για την επίλυση πολλών προβληµάτων που 

προέκυπταν κατά την πορεία. Ένα µεγάλο εµπόδιο ήταν το οικόπεδο στο οποίο θα 

αναγείρονταν το κτίριο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βοϊου µε απόφασή του ενέκρινε την 

δωρεάν παραχώρηση της ∆ηµοτικής έκτασης 4.022,68 m2 
του Ο.Τ 233,κτά χρήση και 

κυριότητα στο Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης, µε σκοπό αποκλειστικά την ανέγερση 

του Κέντρου Υγείας. ∆ιαπιστώθηκε ωστόσο ότι η παραπάνω απόφαση δεν ήταν 

έγκυρη , καθώς τµήµα της παραχωρηθείσας έκτασης 2.360 m2 παραχωρήθηκε 

δωρεάν και κατά κυριότητα στο ∆ήµο Βοΐου µε το υπ’αριθµ. 47461/18.12.1995 

πωλητήριο του Υπουργείου Οικονοµικών , µε όρο τη µη µεταβίβασή τους σε τρίτους 

(εξ ολοκλήρου ή τµηµάτων αυτού).Ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας παρακαλούσε τον Υπουργό Οικονοµικών για την τροποποίηση του όρου 

του πωλητηρίου επικαλούµενος τους εξής λόγους:  

α) Η Υπηρεσία του συµπεριέλαβε στον προγραµµατισµό του έργου από την έναρξη του 

επιχειρησιακού προγράµµατος (Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013)του ΕΣΠΑ. 

β) Η ανέγερση του νέου κτιρίου αποτελεί αδήριτη ανάγκη. 

γ) Στην Υλοποίηση του έργου συµβάλλει µε δωρεά ύψους 500.000€ ο ιδιώτης ιατρός 

(ήδη εκλιπών και αείµνηστος Αντώνιος Σκούλιος) µε πόρους του οποίου εκπονείτε η 

µελέτη του έργου, κόστους 50.000€ συν Φ.Π.Α, ενώ το υπόλοιπο της θα 

χρηµατοδοτήσει τον εξοπλισµό του Κέντρου Υγείας. 

δ) Το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας σήµερα στεγάζεται σε κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης 

Σιάτιστας το οποίο δεν πληρεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για µονάδα Υγείας, ενώ 

υπάρχουν σοβαρά στατικά προβλήµατα στο υπάρχον κτίριο και το 50% έχει εκκενωθεί 

για λόγους ασφαλείας. 

Στις 11-09-2013 έγινε η έγκριση της Οριστικής Μελέτης. Στις 22-08-2016 υπεγράφη 

η Προγραµµατική Σύµβαση του άρθρου 100 του νόµου  Ν 3852/2010 για την 

εκτέλεση του έργου. Μετέπειτα έγιναν όλες οι πρόδροµες εργασίες για τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας. Στις 23-12-2016 µε την Α.Π. 6748 απόφαση του Περιφερειάρχη 

∆υτικής Μακεδονίας έγινε η ένταξη της πράξης «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας 

Σιάτιστας» µε κωδικό Ο.Π.Σ.5002804 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (∆υτική 
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Μακεδονία 2014-2020) µε επιλέξιµη δαπάνη 3.097.228,72€. Στις 28-06-2017 έγινε η 

έγκριση δέσµευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.024.390,24€. Στις 19-05-2017 

γίνεται η προέγκριση ∆ηµοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και στις 

27-06-2017 η έγκριση της ∆ηµοπράτησης από την Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την 1208/17 απόφασή της. 

Επίσης επιλέχθηκε αυτό το έργο όχι µόνο λόγω της σπουδαιότητάς του και της 

αδήριτης ανάγκης υλοποίησης του αλλά και λόγω ότι το έργο είναι ενταγµένο στο 

Ε.Σ.Π.Α. Όπως ανέφερα στα προηγούµενα κεφάλαια τα έργα που είναι ενταγµένα σε 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά τόσο τις 

διαδικασίες ανάθεσης των έργων όσο και τη διαδικασία κατασκευής τους .Γι’αυτό 

απαιτείται µεγάλη προσοχή στις αναθέσεις να µην προκύψουν σηµαντικά ευρήµατα 

κατά τους ελέγχους όπως: 

α) Παραβίαση της αρχής της διαφάνειας 

β) Σύγκρουση συµφερόντων 

γ) Μη ίσης µεταχείρισης, διάκρισης, προνοµιακής πληροφόρησης  

γιατί τότε σύµφωνα µε τον πρακτικό Οδηγό έχει αντίκτυπο στην κανονικότητα των 

διαδικασιών. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται είναι µεγάλα και µπορεί να προταθεί και 

η απένταξη όλου του έργου σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι εποµένως µεγάλη η 

ευθύνη των αναθετουσών αρχών να τηρήσουν όλους τους όρους της διακήρυξης γιατί 

η χώρα µας διάγει δύσκολους καιρούς και έχει ανάγκη και το τελευταίο Ευρώ της 

Ε.Ε. 

Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο 

διαπιστώθηκε ότι: Η διακήρυξη ήταν σύµφωνα µε τα άρθρα του νόµου. Κατά την 

εξέταση των ενστάσεων από την Ε.∆ (επιτροπή διαγωνισµού), προέκυψε θέµα 

σύγκρουσης συµφερόντων. Κριτήριο ανάθεσης του έργου ήταν η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. ∆ηλαδή κριτήριο ανάθεσης του 

έργου ήταν καθαρά η µειοδοσία. 

 

Γ.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτή ∆ιαδικασία για την 

ανάθεση του έργου: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», µε προϋπολογισµό: 

3.024.390,24 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 

εργασιών: 
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•Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, µε προϋπολογισµό 

796.171,75 ευρώ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα). 

•Κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, µε προϋπολογισµό 1.603.741,18 ευρώ 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού 

συµπεριλαµβανοµένου του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) 

του άρθρου 79 παρ.4 Ν.4412/2016 από την Υπηρεσία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

∆ηµοκρατίας 27, 3ος όροφος γραφείο 23, µέχρι και δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι 07-08-2017, αντί του αντιτίµου πέντε ( 5 

) ευρώ σε cd. Θα είναι διαθέσιµα και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (www.kozani.pdm.gov.gr). Το έντυπο της 

Οικονοµικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από την Υπηρεσία της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ∆ηµοκρατίας 27, 3oς 
όροφος γραφείο 23. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10 

Αυγούστου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 

∆ηµοκρατίας 27, 3ος όροφος. 

Η Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα 

προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, παρ.2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις  

αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ(προυπο 

λογισµού :796.171,75€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα)και σε έργα 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισµού: 1.603.741,18 δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και 

Απρόβλεπτα), καθώς επίσης να είναι εγγεγραµµένες σε αντίστοιχο µητρώο ή 

κατάλογο που τηρείται στην έδρα τους όταν είναι εγκατεστηµένοι σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε 

ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των 
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παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 

4412/2016. 

Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συµµετοχής 

ύψους σαράντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτών 

(48.780,50 €) και ισχύει τουλάχιστον έξι (6) µήνες, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού και θα απευθύνεται είτε στον κύριο του έργου, είτε στο φορέα 

κατασκευής του έργου είτε στη υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό. Η διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου είναι δέκα έξι µήνες (16) και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής 

της σύµβασης. Προκαταβολή θα χορηγηθεί µέχρι του ποσοστού 10%. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 

2014-2020» µε κωδ. ΟΠΣ 5002804 (αρ. εν. 2016ΕΠ00510050) και ανήκει στην 

κατηγορία cpv: 45215100-8 Υπηρεσίες κατασκευαστικές εργασίες υγείας. 

Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Κοζάνη 05 - 07 - 2017 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Γ.2 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. 

 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-

2020» 

 

Ε.Τ.Π.Α 80% - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20% (αρ.εν.2016ΕΠ00510050) 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης διακηρύσσει την µε 

ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

« ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ » 

Εκτιµώµενης αξίας : 3.024.390,24 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

cpv:45215100-8 Υπηρεσίες κατασκευαστικές εργασίες υγείας που θα διεξαχθεί 

σύµφωνα µε  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  

β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 

έργου. 

 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 

Άρθρο 3 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς 

Άρθρο 4 

∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –Κατακύρωση– Σύναψη 

σύµβασης – Ενστάσεις 

Άρθρο 5 Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συµφωνητικό – 

Σειρά ισχύος 

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 

Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 
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Άρθρο 9 Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 

Άρθρο 21 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Άρθρο 23 Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής 

Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης. 

Οδός : ∆ηµοκρατίας 27 

Ταχ.Κωδ. : 50100 

Τηλ. : 2461351215 

Telefax : 2461047213 

E-mail : dte@kozani.pdm.gov.gr 

Πληροφορίες: : κ. Σ.. 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. 

1.4 Προϊστάµενη Αρχή : η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης ή η Οικονοµική 

Επιτροπή Π∆Μ. 

1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος. Η 

δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην Κοζάνη, την 10_ Αυγούστου ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 10:00πµ και από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης(∆ιοικητήριο, ∆ηµοκρατίας 27, 3ος όροφος)  

1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο :Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. 

Κοζάνης. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα 

νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα 

Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να 

δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 

υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 

2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :  

α) η µε αρ. προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε ............... 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), 
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δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, 

στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης, 

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

θ) η τεχνική µελέτη, 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών (σε ψηφιακή µορφή, τύπου CD), οι 

ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 

ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων 

της σύµβασης στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, ∆ηµοκρατίας 

27, γραφείο 23 στον 3ος όροφο(πληροφορίες κα .Μ Χ τηλ.) κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα 

τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε 

την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

στον ενδιαφερόµενο . 

Επίσης για τα τεύχη ∆ηµοπράτησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν 

από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης(www.kozani.pdm.gov.gr), 

εκτός από το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς το οποίο παραλαµβάνεται 

δωρεάν µόνο από την έδρα της Υπηρεσίας. 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 2-08-2017οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 4/08/2017 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 

είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής (∆ιοικητήριο, ∆ηµοκρατίας 27, 3ος όροφος γραφείο 23). Σε 

περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
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προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία 

και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 

τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 

στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά του ………………………………………………. 

για το έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» µε 

αναθέτουσα αρχή ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. και ηµεροµηνία λήξης 

προθεσµίας υποβολής προσφορών 10-08-2017 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς 

συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το 

διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, 

e-mail ). 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί 

σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 

της παρούσας. 

3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα 
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που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή 

από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 

(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύµβασης- Ενστάσεις 

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 

τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 

18 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 

των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως 

µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι, τόσο στο 

πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής 

και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 

και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισµού. 

β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους 

σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται 

η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του  

ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα 
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αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από 

τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών 

και καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η 

αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και 

τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ 

τους σχέσης.  Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη 

προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του 

άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την 

ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των 

εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες 

εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε 

ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του 

πρακτικού της, επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 

διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και 

επόµενα του ν. 3669/2008. 
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ζ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη 

της. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού 

πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση 

της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα 

αρχή η οποία το εγκρίνει. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους 

προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής 

χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

η) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 

(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύµβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, 15 ηµερών, τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Αν δεν προσκοµισθούν τα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ηµέρες. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 



 51

iii)  αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 

22 και 23 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την 

ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 

παρούσας. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, 

ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή Π∆Μ (αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο 

∆ιοικητήριο, ∆ηµοκρατίας 27, 3ος όροφος γραφείο 23 εντός 5 εργάσιµων ηµερών 

από την ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
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δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής. 

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, 

δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου 

και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου 

εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται µετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 

4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).  
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Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συµφωνητικό– 

Σειρά ισχύος 

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 

άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 

αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 

1. Το συµφωνητικό 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη 

3. Η Οικονοµική Προσφορά 

4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήµατα τους 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου 

10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί 

σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε 

από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του ν. 4194/2013 
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(Κώδικας περί ∆ικηγόρων), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 

φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.∆. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων). 

6.4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό 

τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε 

την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

7.1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή 

του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 

του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, 

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007 -2013», 20 
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- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών 

συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται) 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), 



 56

όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων 

του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση 

ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’ ∆ικαιολογητικά για 

την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να 

προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 

ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

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

8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα«∆υτική 

Μακεδονία 2014-2020». ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20% (ΑΡ.ΕΝ.:2016ΕΠ00510050).  

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011 και της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
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Κύριο του Έργου. 8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 

4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού 

τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 

και 103 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 

Απόφαση µε αρ.πρωτ. 140133/27-12-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης 

πίστωσης µε κωδ.:2016ΕΠ00510050 και µε την αριθµ.6748/23-12-2016 Ένταξη 

Πράξης µε κωδ .ΟΠΣ 5002804. 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε 

προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του 

άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του 

άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισµού: 

796.171,75 € συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα) 

και σε έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισµού: 1.603.741,18 € 

συµπεριλαµβανόµενης δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα) και που είναι 

εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 

Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
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21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 

4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν 

απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική 

της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 

φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων 

του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισµού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) 

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης- πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 
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164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). Ο οικονοµικός 

φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( 

Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
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υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο 

την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

(διαγωνισµό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν.4412/2016, 

(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 

αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή 

έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, 

µέσα, 

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των 

οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, 

λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 

οποίο θέτει σε αµφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

(διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισµού)  

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό 

σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων. 

22.Α.6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου 

να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 

εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος 

ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί 
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να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 

µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

(διαγωνισµό). Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο 

σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά 

οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια: 

(α) Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και οι οποίοι συµµετέχουν ως 

µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την 

υποβολή της αίτησης καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 

(100.000,00) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες 

κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ή σωρευτικά 

καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων 

(100.000,00) ευρώ και επιπλέον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 

(ανεκτέλεστο) του Ν.3669/2008 (εθνικός λόγος αποκλεισµού). Για τα πάγια αυτά 

στοιχεία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. 

Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και οι οποίοι συµµετέχουν ως µέλος 

Κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων στο διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν κατά 
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την υποβολή της αίτησης καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 

(50.000,00) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες 

κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (50.000,00) ευρώ ή σωρευτικά 

καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων 

(50.000,00) ευρώ και επιπλέον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 

(ανεκτέλεστο) του Ν.3669/2008 (εθνικός λόγος αποκλεισµού). Για τα πάγια αυτά 

στοιχεία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. Οι οικονοµικοί φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και οι οποίοι 

συµµετέχουν ως µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό, θα πρέπει να 

διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.3669/2008, τουλάχιστον ίσα 

µε το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως 

ορίζονται στην περίπτωση δ ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.3669/2008. Θα 

πρέπει να διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.3669/2008, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το 

πενήντα τοις εκατό (50%) των πάγιων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην 

περίπτωση δ ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.3669/2008 και θα πρέπει να 

τηρούνται οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση ε΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008. Επιπλέον ισχύουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 20 (ανεκτέλεστο) του Ν.3669/2008 (εθνικός λόγος αποκλεισµού). Τα 

πάγια αυτά στοιχεία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β ΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. 

Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ και οι οποίοι συµµετέχουν ως µέλος Κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων στο 

διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης καταθέσεις σε 

τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση 

τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων 

(100.000,00) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής 

αξίας εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και επιπλέον ισχύουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 20(ανεκτέλεστο) του Ν.3669/2008(εθνικός λόγος αποκλεισµού). Για τα πάγια 

αυτά στοιχεία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. 

(β) ∆εν απαιτείται  
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22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα: 

(α) Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και συµµετέχουν ως µεµονωµένοι 

οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: 

_ ∆ύο(2) τεχνικούς πτυχιούχους Π.Ε/Τ.Ε. (ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9 ετών 

σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν(1) τεχνικό 

πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. (ή άλλου ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9 (εννέα )ετών σε 

κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και δύο (2) τεχνικούς 

πτυχιούχους Π.Ε./Τ.Ε.(ή άλλου ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία τουλάχιστον 6 ετών 

σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν(1) τεχνικό 

πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε.( ή άλλου ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία τουλάχιστον 12ετών 

σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

 Όλοι οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και οι οποίοι συµµετέχουν ως µέλος Κοινοπραξίας 

οικονοµικών φορέων στο διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: 

 _ ∆ύο(2) τεχνικούς πτυχιούχους Π.Ε/Τ.Ε. (ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 3 ετών 

σε κατασκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και έναν(1) τεχνικό 

πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. (ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 6 ετών σε κατασκευή 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή δύο (2) τεχνικούς πτυχιούχους 

Π.Ε./Τ.Ε.( ή άλλου ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 6(έξι) ετών σε κατασκευή 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν(1) τεχνικό πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε.( ή 

άλλου ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9(εννέα) ετών σε κατασκευή 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και 

συµµετέχουν ως µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό, θα πρέπει να 

διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς στη βασική τους στελέχωση 

τουλάχιστον: 

_ Έναν(1) τεχνικό πτυχιούχο Π.Ε/Τ.Ε. (ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 12 ετών σε 

κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ένα τεχνικό πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε.( ή 

ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Οι 

οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και οι 

οποίοι συµµετέχουν ως µέλος Κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων στο διαγωνισµό, 
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θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς στη βασική τους 

στελέχωση τουλάχιστον: 

_ ∆ύο(2) τεχνικούς πτυχιούχους Π.Ε/Τ.Ε. (ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9 ετών 

σε κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν(1) τεχνικό πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. (ή 

ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 9 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 

δύο (2) τεχνικούς πτυχιούχους Π.Ε./Τ.Ε. ( ή ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 6 ετών 

σε κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έναν(1) τεχνικό πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. (ή 

ισοδύναµου τίτλου) µε εµπειρία 12 ετών σε κατασκευή ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

(β) ∆εν απαιτείται 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα 

κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός 

φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής 

φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την σχετική 

επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο 

οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 

της σύµβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα 

κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα). 

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 

προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους 

συµµετέχοντες στην  ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του 
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ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα 

δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στην περίπτωση που προσφέρων 

οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων 

υποβάλλει µαζί µε το δικό του, τo Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 

για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν 

στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη 

σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές 

διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός έξι 

(6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός έξι (6) µηνών που 

προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση 

αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – ∆). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
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ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2 και 4 του 

άρθρου 22 Α. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 

να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η 

οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 

αυτά. 

23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α. 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού 

µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως 

άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της 

παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 

οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενηµερότητα) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. Για τους προσφέροντες που 

είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται είναι 

- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια 

∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για 

τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
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υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην 

Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

- Aσφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς 

και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό).  

∆εν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.3(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς 

που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική 

διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νοµικά πρόσωπα εκτός 

Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση. (δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν 

εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή 27 όπου τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 

υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. Αν διαπιστωθεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. (ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά 

χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από 

τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν 

την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα. 

(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.4 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.4 του 

άρθρου 22 υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία: 

∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 

υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]. 

- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό 

των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκοµίζουν µόνο την 
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αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των 

µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 

στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του 

πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, 

καλύπτεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν : 

αα) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. 

ββ) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε 

ηµεροµηνία το πολύ 30 γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις 

τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 

έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 

των µετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων 

(µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι 

γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν 

υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται ωστόσο να αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων και µόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.8. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
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βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 

1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005». 

23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στην 2η τάξη και άνω, για έργα 

κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισµού:796.171,75 € χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή Κ/ξια 1η τάξης (αναβαθµισµένο όριο) και στην 3η τάξη 

και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισµού:1.603.741,18 € 

χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) ή Κ/ξια 2η τάξης (αναβαθµισµένο όριο).  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 

προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 

22.Γ 
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Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων 

αποδεικνύεται: 

(α)για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

     (i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της 

         παρούσας. 

    (ii) για το 22.Γ (β) ∆εν απαιτείται  

(β)Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 

ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες 

αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρο. Οι αλλοδαποί 

οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά βεβαιώσεις αναγνωρισµένων τραπεζικών ιδρυµάτων για τις καταθέσεις 

του οικονοµικού φορέα, συµβολαιογραφική πράξη ή συµβόλαια αγοράς για την αξία 

των παγίων (ακίνητα, µηχανολογικός εξοπλισµός). 

23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ Η 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

    (i) για το 22. ∆ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της  

        παρούσας 

    (ii) για το 22.∆ (β) ∆εν απαιτείται. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 

καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που 

συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 

προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 

αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 

του παρόντος άρθρου . 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 

καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα 
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ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα πτυχία ολοκλήρωσης σπουδών και τις 

βεβαιώσεις εµπειρίας στις κατηγορίες του έργου(εναλλακτικά για την εµπειρία θα 

µπορούν να δοθούν εγκεκριµένα οργανογράµµατα έργων από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

στις κατηγορίες του υπό δηµοπρατηθέν έργου). 

23.7. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί 

όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού 

προσώπου. 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως 

αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι 

Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.8. Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 

(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
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Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες 

αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά 

αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον 

εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 

οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονοµικοί φορείς 

που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον 

προσκοµίζουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών : 

- απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο 

και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της 

εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, 

καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 

- τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) 

της παρούσας υπό την προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως(όλες οι 

προβλεπόµενες περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού 

του άρθρου 22. Α.4. (θ). 

- το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του 

άρθρου 23.3. (στ). - τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής 

επιχείρησης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, 

προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα 

Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι 

ασφαλιστικός ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον 

της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά. 

23.9. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας του άρθρου 22.Ε 
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Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

γίνεται µε την προσκόµιση σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

-α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

-β) εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το χορηγηθέν από 

την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 2.1 (δ) της 

παρούσας. 

Επισηµαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω 

και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής 

προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, 

ολογράφως και αριθµητικώς. 

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 

αντίστοιχης αριθµητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της 

ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα 

γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα 

και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά. 

24.4 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η 
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ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την εξέταση του παραπάνω έργου στο στάδιο της ανάθεσης παραθέτω τα 

κάτωθι: 

Η διακήρυξη του έργου έγινε σύµφωνα µε τις πρότυπες διακηρύξεις της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ Συγκεκριµένα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του έργου ,ο τρόπος 

υποβολής του φακέλου προσφοράς καθώς και οι διαδικασίες υποβολής της 

προσφοράς από τους οικονοµικούς φορείς. 

Επίσης αναφέρονται όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, οι λόγοι αποκλεισµού, η 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα των φορέων. 

Από την εξέταση διαπιστώθηκε: 

α) Ότι κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η πλέον συµφέρουσα από Οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Έτσι ανάδοχος µετά την 

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής κρίθηκε ο µειοδότης .-προσωρινός ανάδοχος 

«CON.STRUCTION.AE» µε ποσοστό έκπτωσης 58,66%. 

β) Ακολούθησαν ενστάσεις και η επιτροπή διαγωνισµού είναι στο στάδιο εξέτασης 

των ενστάσεων. Κατά το στάδιο αυτό παρουσιάστηκαν θέµατα σύγκρουσης 

συµφερόντων µε τους εκπροσώπους της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε και εξαιρέθηκαν από την 

επιτροπή τόσο το µόνιµο όσο και το αναπληρωµατικό µέλος µε αποφάσεις της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Έτσι η Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε δεν έχει εκπρόσωπο στην επιτροπή 

διαγωνισµού. Αυτό κατά την άποψη µου είναι σωστό όµως η εκπροσώπηση της 

Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε την θεωρώ σηµαντική και απαραίτητη. 

γ) Για την κατάθεση της ένστασης ο κάθε ενιστάµενος κατέθεσε παράβολο των 600€. 

Έτσι οι ενστάσεις ήταν µόνο τρείς. Εάν οι ενστάσεις ήταν ατελείς θα ήταν 

περισσότερες κατά την άποψή µου.  

Στην πρώτη φάση του διαγωνισµού έγινε µόνο έλεγχος των Τ.Ε.Υ.∆ και αυτό είναι 

πολύ θετικό, γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ.4 του νόµου Ν 4412/2016 το 

Τ.Ε.Υ.∆ συνίσταται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι ∆ηµόσιες Αρχές ή τρίτα µέρη 

και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας πληρεί τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 39.Αυτό ήταν απαλλαγή φόρτου για την επιτροπή γιατί 

έγινε ταχύτατα ο έλεγχος των οικονοµικών φορέων. 
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∆ιαπιστώθηκε µεγάλη απειρία από τους Οικονοµικούς Φορείς κατά την Σύνταξη του 

Τ.Ε.Υ.∆. Επίσης η επιτροπή διαγωνισµού αντιµετώπισε δυσκολίες κατά την ερµηνεία 

των διατάξεων. 

Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι η έκπτωση που δόθηκε γι’αυτό το έργο είναι χαµηλή 

και ίσως θα έπρεπε να γίνει η αιτιολόγηση της πριν την κατακύρωση του 

διαγωνισµού. Επίσης κατά την άποψή µου θα έπρεπε η αναθέτουσα αρχή στα 

κριτήρια επιλογής να θέσει όρους και περιβαλλοντικούς, δηλαδή αν διαπιστωθεί ότι 

ένας οικονοµικός φορέας παρέβη τους όρους της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας σε 

προηγούµενα έργα και έχει βεβαιωθεί αυτό από την επίβλεψη, να αποκλείεται . 

Βέβαια σύµφωνα µε τον 4412/2016 εάν υπάρχει βεβαίωση τέτοια πάλι αποκλείεται 

και χωρίς τη ρητή αναφορά της διακήρυξης. 

Τέλος θεωρώ πολύ σηµαντική τη συµµετοχή του συµβούλου κατά την κατασκευή του 

έργου. Είναι ένα έργο που δόθηκε µεγάλη έκπτωση ,ένα έργο που έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (βραχώδες έδαφος, µεγάλες κλίσεις του οικοπέδου) και χρειάζεται 

µεγάλη προσοχή  και σύµφωνα µε την διακήρυξη δίνεται η δυνατότητα στον κύριο 

του έργου η εγκατάσταση τεχνικού συµβούλου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων αφορούν έργα υποδοµής, έργα για την ανάδειξη του 

πολιτισµού µας, έργα για την εκπαίδευση, για την υγεία, για την προστασία του 

περιβάλλοντος και γενικά έργα για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

 

Επειδή τα ποσά που δαπανώνται για την κατασκευή τους και γενικά για την πλήρη 

υλοποίησή τους προκειµένου να παραδοθούν για χρήση και εξυπηρέτηση των 

φορολογούµενων πολιτών, είναι µεγάλα και πολλές φορές τεράστια και αυτά τα 

καταβάλλει είτε η ίδια η χώρα µας είτε η Ε.Ε, επιβαλλόταν να υπάρχει ένα 

λειτουργικό Νοµικό - Θεσµικό πλαίσιο που να εναρµονίζεται µε το Ενωσιακό ∆ίκαιο. 

 

Έτσι ψηφίστηκε το Νέο Νοµοσχέδιο (Νόµος 4412/2016), που προτάσσει το ∆ηµόσιο 

συµφέρον και θεραπεύει παλιές χρόνιες στρεβλώσεις. Ο νέος Νόµος αυτός µέσω της 

∆ιαφάνειας και των ανοιχτών διαδικασιών βοηθά την ανάπτυξη του υγιούς 

Ανταγωνισµού. 

 

Στόχος του είναι, η προστασία τόσο των συµφερόντων του ∆ηµοσίου όσο και των 

ιδιωτιών. Η ελεύθερη και ισότιµη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόµενων Οικονοµικών 

Φορέων στη διαδικασία των δηµόσιων διαγωνισµών, προστατεύει και τις 

επιχειρήσεις αλλά και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ηµοσίου γιατί δεσµεύονται να 

επιλέγουν µε βάση την µειοδοσία αλλά και µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - 

τιµής.  

 

Με τις νέες διαδικασίες αποφεύγεται η διασπάθιση των ∆ηµοσίων πόρων που 

διατίθενται σε ένα έργο και εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η διαφάνεια των 

επιλογών της Αναθέτουσας αρχής.  

 

∆ίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα αρχή να λάβει υπόψη της κριτήρια 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ειδικά τα περιβαλλοντικά αναγορεύτηκαν από τα 

βασικότερα. 
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∆ίνεται επίσης η ευκαιρία στην Αναθέτουσα αρχή να συνάψει συµβάσεις κατά 

αποκλειστικότητα µε προστατευµένα εργαστήρια, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις. 

 

Υπάρχουν ακόµη µέχρι και σήµερα πολλές ασάφειες, (αναµένεται η έκδοση σχετικών 

Εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων), ορισµένα προβλήµατα ετοιµότητας και 

ικανής τεχνικής στελέχωσης των Αναθετουσών Αρχών. Όµως η προστιθέµενη αξία 

που θα εισπράξει η χώρα µας από την ορθή εφαρµογή του Νόµου ο οποίος 

εναρµονίζεται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια 

γιατί είναι ένας Νόµος που αντιµετωπίζει τους Οικονοµικούς Φορείς ισότιµα και 

χωρίς διακρίσεις.  

 

Ενεργεί µε διαφάνεια τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας 

αναγνώρισης, της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος, της προστασίας του 

ιδιωτικού συµφέροντος, του Ανταγωνισµού και της προστασίας του Περιβάλλοντος 

και της Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης.  
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