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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθε τόύσα αρχη : Δη μός Ιστιαι ας - Αιδηψόύ  
Οδό ς  : 28ης Οκτωβρι όύ 26 
Ταχ.Κωδ. : ΤΚ 34200 
Τηλ. : 2226350034 
Telefax : 2226055518 
E-mail : tsapetis@yahoo.gr 
Πληρόφόρι ες:  : Κων/νός Τσαπε της  

1.1 Εργόδό της η  Κύ ριός τόύ Έργόύ: Δη μός Ιστιαι ας- Αιδηψόύ  
1.2 Φόρε ας κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ:  Δη μός Ιστιαι ας- Αιδηψόύ  
1.3 Πρόι σταμε νη Αρχη  : Οικόνόμικη  Επιτρόπη   
1.4 Διεύθύ νόύσα η  Επιβλε πόύσα Υπηρεσι α : Τεχνικη  Υπηρεσι α Δη μόύ Ιστιαι ας - Αιδηψόύ  
1.5 Αρμό διό Τεχνικό  Σύμβόύ λιό : Περιφερειακό  Σύμβόύ λιό Δημόσι ων Έργων Περιφε ρειας 

Στερεα ς Ελλα δας Π.Ε Εύβόι ας. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω ύπηρεσι ες μεταστεγασθόύ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης η  
εκτε λεσης τόύ ε ργόύ, ύπόχρεόύ νται να δηλω σόύν α μεσα τα νε α τόύς στόιχει α στόύς πρόσφε ρόντες η  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω ύπηρεσι ες η /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόύ Φόρε α Κατασκεύη ς καταργηθόύ ν, 
σύγχωνεύτόύ ν η  με όπόιόνδη πότε τρό πό μεταβληθόύ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης η  
εκτε λεσης τόύ ε ργόύ, ύπόχρεόύ νται να δηλω σόύν α μεσα,  στόύς πρόσφε ρόντες2 η  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των ύπηρεσιω ν η  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόύ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόύ ύπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και ύπόχρεω σεις τόύς. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε γγραφα της σύ μβασης κατα  την ε ννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 2 τόύ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ηλεκτρόνικό  διαγωνισμό , ει ναι τα ακό λόύθα : 
α) η παρόύ σα διακη ρύξη, 
β) τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Σύ μβασης (ΕΕΕΣ)3   
γ)τό ε ντύπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  την ειδικη  ηλεκτρόνικη  φό ρμα τόύ 
ύπόσύστη ματός, 
δ) ό πρόύ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης,  
ε) τό τιμόλό γιό δημόπρα τησης,  
στ) η ειδικη  σύγγραφη  ύπόχρεω σεων, 
ζ) η τεχνικη  σύγγραφη  ύπόχρεω σεων  
η) τό τεύ χός σύμπληρωματικω ν τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
θ) τό ύπό δειγμα ….4 
ι) τό τεύ χός τεχνικη ς περιγραφη ς, 
ια) η τεχνικη  μελε τη, 
ιβ)τύχό ν σύμπληρωματικε ς πληρόφόρι ες και διεύκρινι σεις πόύ θα παρασχεθόύ ν από  την αναθε τόύσα 
αρχη   επι  ό λων των ανωτε ρω 
ιγ) ............................5 
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2.2 Πρόσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση στα ε γγραφα της 
σύ μβασης6 στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πύ λης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστόσελι δα της αναθε τόύσας αρχη ς (εφό σόν διαθε τει) αναρτα ται σχετικη  
ενημε ρωση με αναφόρα  στόν σύστημικό  αριθμό  διαγωνισμόύ  και διασύ νδεση στόν ανωτε ρω ψηφιακό  
χω ρό τόύ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θε ει δόύς επικόινωνι α και ανταλλαγη  πληρόφόριω ν πραγματόπόιει ται με σω της διαδικτύακη ς 
πύ λης www.promitheus.gov.gr τόύ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». .................................................................................  7  8 
 
2.3 Εφό σόν ε χόύν ζητηθει  εγκαι ρως, η τόι ε ως την 03-10-20229  η αναθε τόύσα αρχη  παρε χει σε ό λόύς 
τόύς πρόσφε ρόντες πόύ σύμμετε χόύν στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης σύμπληρωματικε ς 
πληρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της σύ μβασης, τό αργό τερό στις 07/10/202210 
 
Απαντη σεις σε τύχό ν διεύκρινι σεις πόύ ζητηθόύ ν, αναρτω νται στόν δημό σια πρόσβα σιμό ηλεκτρόνικό  
χω ρό τόύ διαγωνισμόύ  στην πρόαναφερό μενη πύ λη www.promitheus.gov.gr τόύ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζι  με τα ύπό λόιπα ε γγραφα της σύ μβασης πρός ενημε ρωση των ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν 
φόρε ων, όι όπόι όι ει ναι ύπόχρεωμε νόι να ενημερω νόνται με δικη  τόύς εύθύ νη με σα από  τόν ύπό ψη 
ηλεκτρόνικό  χω ρό. 
 
Η αναθε τόύσα αρχη  παρατει νει την πρόθεσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν, όύ τως ω στε ό λόι όι 
ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς να μπόρόύ ν να λα βόύν γνω ση ό λων των αναγκαι ων πληρόφόριω ν 
για την κατα ρτιση των πρόσφόρω ν στις ακό λόύθες περιπτω σεις: 
 
α) ό ταν, για όπόιόνδη πότε λό γό, πρό σθετες πληρόφόρι ες, αν και ζητη θηκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ε γκαιρα, δεν ε χόύν παρασχεθει  τό αργό τερό τε σσερις (4) ημε ρες πριν από  την πρόθεσμι α πόύ όρι ζεται 
για την παραλαβη  των πρόσφόρω ν,  
 
β) ό ταν τα ε γγραφα της σύ μβασης ύφι στανται σημαντικε ς αλλαγε ς.  
 
Η δια ρκεια της παρα τασης θα ει ναι ανα λόγη με τη σπόύδαιό τητα των πληρόφόριω ν πόύ ζητη θηκαν η  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν όι πρό σθετες πληρόφόρι ες δεν ε χόύν ζητηθει  ε γκαιρα η  δεν ε χόύν σημασι α για την πρόετόιμασι α 
κατα λληλων πρόσφόρω ν, η παρα ταση της πρόθεσμι ας εναπό κειται στη διακριτικη  εύχε ρεια της 
αναθε τόύσας αρχη ς. 
 
2.4 Τρόπόπόίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερόμηνίας ύπόβόλής πρόσφόρών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την πρόηγόύμενη παράγραφό), δημόσιεύόνται στό ΚΗΜΔΗΣ11. 
 
Άρθρο 2Α.  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεσμεύόνται ότι: 
 
α) τηρόύν και θα εξακόλόύθήσόύν να τηρόύν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσόν επιλεγόύν,  τις 
ύπόχρεώσεις τόύς πόύ απόρρέόύν από τις διατάξεις της περιβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και 
εργατικής νόμόθεσίας, πόύ έχόύν θεσπιστεί με τό δίκαιό της Ένωσης, τό εθνικό δίκαιό, σύλλόγικές 
σύμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και εργατικόύ δικαίόύ, όι όπόίες 
απαριθμόύνται στό Παράρτημα Χ τόύ Πρόσαρτήματός Α τόύ ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
ύπόχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πόύ επιβλέπόύν την εκτέλεση των δημόσίων 
σύμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και ύπηρεσίες πόύ ενεργόύν εντός των όρίων της εύθύνης 
και της αρμόδιότητάς τόύς 12, 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσόύν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά τό στάδιό εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσόν επιλεγόύν και 
 
γ) λαμβάνόύν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφύλάξόύν την εμπιστεύτικότητα των πληρόφόριών πόύ 
έχόύν χαρακτηρισθεί ως τέτόιες από την αναθέτόύσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  ύπόβα λλόνται από  τόύς ενδιαφερόμε νόύς ηλεκτρόνικα , με σω της 
διαδικτύακη ς πύ λης www.promitheus.gov.gr τόύ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  ημερόμηνι α 
και ω ρα πόύ όρι ζεται στό α ρθρό 18 της παρόύ σας διακη ρύξης, σε ηλεκτρόνικό  φα κελό τόύ 
ύπόσύστη ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και ύπόγρα φόνται, τόύλα χιστόν,  με πρόηγμε νη 
ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη , η όπόι α ύπόστηρι ζεται από  αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) 
πιστόπόιητικό , σύ μφωνα με την παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 37 τόύ ν. 4412/2016. 13   
 
Για τη σύμμετόχη  στην παρόύ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς ακόλόύθόύ ν  τη  
διαδικασι α εγγραφη ς τόύ α ρθρόύ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 της Κόινη ς Υπόύργικη ς Από φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων ύπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α ύπόχρεωτικα  ύπόγρα φεται, 
σύ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε από  ό λόύς τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ απότελόύ ν την ε νωση, 
ει τε από  εκπρό σωπό  τόύς, νόμι μως εξόύσιόδότημε νό. Στην πρόσφόρα ,  πρόσδιόρι ζεται η ε κταση 
και τό ει δός της σύμμετόχη ς τόύ κα θε με λόύς της ε νωσης, σύμπεριλαμβανόμε νης της κατανόμη ς 
αμόιβη ς μεταξύ  τόύς,  καθω ς και ό εκπρό σωπός/σύντόνιστη ς αύτη ς. Η εν λό γω δη λωση 
περιλαμβα νεται ει τε στό ΕΕΕΣ (Με ρός ΙΙ. Ενό τητα Α) ει τε στη σύνόδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση πόύ  
δύ ναται να ύπόβα λλόύν τα με λη της ε νωσης. 
 
3.2 Στόν ηλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
 (α) ένας (ύπό)φάκελός με την ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Σύμμετόχής». 
 (β)  ένας (ύπό)φάκελός με την ένδειξη  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σημαίνόνται, με χρήση τόύ σχετικόύ πεδίόύ τόύ ύπόσύστήματός, κατά την 
σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόύ έχόύν εμπιστεύτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21  τόύ ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αύτή, ό πρόσφέρων ύπόβάλει στόν όικείό  (ύπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγηση με τη 
μόρφή ψηφιακά ύπόγεγραμμένόύ αρχείόύ pdf, αναφέρόντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόύ ή 
διόικητικές πράξεις πόύ επιβάλλόύν την εμπιστεύτικότητα της σύγκεκριμένης πληρόφόρίας, ως 
σύνημμένό της ηλεκτρόνικής τόύ πρόσφόράς. Δεν χαρακτηρίζόνται ως εμπιστεύτικές πληρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότητες και την όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της ύπόβόλής στόιχείων με χρήση μόρφότύπόύ φακέλόύ σύμπιεσμένων 
ηλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθύμεί ό πρόσφέρων 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστεύτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα ύπόβάλλει 
ως χωριστά ηλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότύπόύ φακέλόύ σύμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων πόύ να περιλαμβάνει αύτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας ύπόβάλλει τόύς ανωτέρω (ύπό)φακέλόύς μέσω τόύ 
ύπόσύστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόύ περιλαμβάνόνται στόν (ύπό)φάκελό με την ένδειξη 
«Δικαιόλόγητικά Σύμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 της παρόύσας, ύπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ηλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόύ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται 
απόδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β τόύ άρθρόύ 4.2.της παρόύσας. 
 
β) Τό αργότερό πριν από την ημερόμηνία και ώρα απόσφράγισης των πρόσφόρών πόύ όρίζεται στό 
άρθρό 18 της παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στην Αναθέτόύσα Αρχή14, με εύθύνη τόύ όικόνόμικόύ φόρέα 
όι πρωτότύπες εγγύήσεις σύμμετόχής, πλην των εγγύήσεων πόύ εκδίδόνται ηλεκτρόνικά, άλλως η 
πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτη.15 
Οι ανωτέρω πρωτότύπες εγγύητικές επιστόλές σύμμετόχής πρόσκόμίζόνται σε κλειστό φάκελό, στόν 
όπόίό αναγράφεται τόύλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχεία τόύ παρόντός διαγωνισμόύ και ως 
παραλήπτης η Επιτρόπή Διαγωνισμόύ. 
Η πρόσκόμιση των πρωτότύπων εγγύήσεων σύμμετόχής πραγματόπόιείται είτε με κατάθεση τόύ ως 
άνω φακέλόύ στην ύπηρεσία πρωτόκόλλόύ της αναθέτόύσας αρχής είτε με την απόστόλή τόύ 
ταχύδρόμικώς, επί απόδείξει. Τό βάρός απόδειξης της έγκαιρης πρόσκόμισης φέρει ό όικόνόμικός 
φόρέας. Τό εμπρόθεσμό απόδεικνύεται με  τόν αριθμό πρωτόκόλλόύ είτε με την επίκληση τόύ σχετικόύ 
απόδεικτικόύ απόστόλής, ανά περίπτωση. 
Στην περίπτωση πόύ  επιλεγεί η απόστόλή τόύ φακέλόύ της εγγύησης σύμμετόχής ταχύδρόμικώς, ό 
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, εφόσόν δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής τόύ φακέλόύ τόύ στό 
πρωτόκόλλό της αναθέτόύσας αρχής, τό αργότερό έως την ημερόμηνία και ώρα απόσφράγισης των 
πρόσφόρών, μέσω της λειτόύργίας «επικόινωνία», τα σχετικό απόδεικτικό στόιχείό πρόσκόμισης 
(απόδεικτικό κατάθεσης σε ύπηρεσίες ταχύδρόμείόύ - ταχύμεταφόρών),  πρόκειμένόύ να ενημερώσει 
την αναθέτόύσα αρχή περί της τήρησης της ύπόχρέωσής τόύ σχετικά με την (εμπρόθεσμη) πρόσκόμιση 
της εγγύησης σύμμετόχής τόύ στόν παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες σύντάσσόύν την όικόνόμική τόύς πρόσφόρά, σύμπληρώνόντας την αντίστόιχη 
ειδική ηλεκτρόνική φόρμα τόύ ύπόσύστήματός.  
 
δ) Oι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόύν, μέσω των λειτόύργιών τόύ ύπόσύστήματός, σε 
εκτύπωση ελέγχόύ όμαλότητας των επιμέρόύς πόσόστών έκπτωσης, ανά όμάδα εργασιών, στην 
περίπτωση ύπόβόλής πρόσφόράς με επιμέρόύς πόσόστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμόγή της παρ. 2α τόύ 
άρθρόύ 95 τόύ ν.4412/2016.16 
 
ε) Στη σύνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόύν από τό ύπόσύστημα τα ηλεκτρόνικά αρχεία 
[«εκτύπώσεις» των Δικαιόλόγητικών Σύμμετόχής και της Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόύς σε μόρφή 
αρχείόύ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αύτά γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν φέρόύν, 
τόύλάχιστόν πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή, η όπόία ύπόστηρίζεται από αναγνωρισμένό 
(εγκεκριμένό) πιστόπόιητικό και επισύνάπτόνται στόύς αντίστόιχόύς (ύπό)φακέλόύς της πρόσφόράς. 
Κατά τη σύστημική ύπόβόλή της πρόσφόράς τό ύπόσύστημα πραγματόπόιεί αύτόματόπόιημένόύς 
ελέγχόύς επιβεβαίωσης της ηλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγητικά Σύμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αύτόί  απόβόύν 
επιτύχείς η πρόσφόρά ύπόβάλλεται  στό ύπόσύστημα. Διαφόρετικά, η πρόσφόρά δεν ύπόβάλλεται και 
τό ύπόσύστημα ενημερώνει τόύς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνύμα σφάλματός στη διεπαφή τόύ 
χρήστη των πρόσφερόντων, πρόκειμένόύ όι τελεύταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόύν απότύπωθεί στό σύνόλό τόύς στις ειδικές ηλεκτρόνικές 
φόρμες τόύ ύπόσύστήματός, όι πρόσφέρόντες επισύνάπτόύν  τα σχετικά ηλεκτρόνικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.17 
 
ζ)  Από τό ύπόσύστημα εκδίδεται ηλεκτρόνική απόδειξη ύπόβόλής πρόσφόράς, η όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνύμα ηλεκτρόνικόύ ταχύδρόμείόύ. 
 
Στις περιπτω σεις πόύ με την πρόσφόρα  ύπόβα λλόνται δημό σια η /και ιδιωτικα  ε γγραφα, ει τε ε χόύν 
παραχθει  από  τόν ι διό τόν πρόσφε ρόντα ει τε από  τρι τόύς, αύτα  γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωση, 
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σύ μφωνα με  την παρ. β τόύ α ρθρόύ 4.2.της παρόύ σας18  

η) Έως την ημε ρα και ω ρα απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν πρόσκόμι ζόνται, με εύθύ νη τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α, στην αναθε τόύσα αρχη , σε ε ντύπη μόρφη  και σε κλειστό  φα κελό, στόν όπόι ό 
αναγρα φεται ό απόστόλε ας και ως παραλη πτης η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ  τόύ παρό ντός διαγωνισμόύ , 
τύχό ν στόιχει α της ηλεκτρόνικη ς πρόσφόρα ς τόύ, η τόι των ύπόφακε λων «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» 
και «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα », τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόύ ν σε πρωτό τύπα η  ακριβη  
αντι γραφα19. 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγητικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) η πρωτό τύπη εγγύητικη  επιστόλη  σύμμετόχη ς, πλην των περιπτω σεων πόύ αύτη  εκδι δεται 
ηλεκτρόνικα , α λλως η πρόσφόρα  απόρρι πτεται ως απαρα δεκτη, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 4.1. γ) της παρόύ σας, 

ii) αύτα  πόύ δεν ύπα γόνται στις διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 11 παρ. 2 τόύ ν. 2690/1999, (ενδεικτικα  
σύμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις η  λόιπα  σύμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα), 

iii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν  ε χόύν επικύρωθει  από  δικηγό ρό η  δεν φε ρόύν θεω ρηση από  
ύπηρεσι ες και φόρει ς της περι πτωσης α της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 11 τόύ ν. 2690/1999 η  δεν σύνόδεύ όνται 
από  ύπεύ θύνη δη λωση για την ακρι βεια  τόύς, καθω ς και 

iv) αλλόδαπα  δημό σια ε ντύπα ε γγραφα πόύ φε ρόύν την επισημει ωση της Χα γης (Apostille), η  
πρόξενικη  θεω ρηση και δεν ε χόύν επικύρωθει   από  δικηγό ρό.  

Σε περι πτωση μη ύπόβόλη ς ενό ς η  περισσό τερων από  τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγητικα  πόύ 
ύπόβα λλόνται σε ε ντύπη μόρφη , πλην της πρωτό τύπης εγγύ ησης σύμμετόχη ς, δύ ναται να 
σύμπληρω νόνται και να ύπόβα λλόνται σύ μφωνα με τό α ρθρό 102 τόύ ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζητήσόύν την απόσύρση ύπόβληθείσας πρόσφόράς, πριν την 
καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτημα τόύς πρός την αναθέτόύσα 

αρχή, σε μόρφή ηλεκτρόνικόύ αρχείόύ Portable Document Format (PDF)20 πόύ ύπόβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β τόύ άρθρόύ 4.2. της παρόύσας,21  μέσω της λειτόύργικότητας 
«Επικόινωνία» τόύ ύπόσύστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόύσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της τελεύταίας, πρόβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρόνικής πρόσφόράς 
στό ύπόσύστημα πριν την καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός 
φόρέας δύναται να ύπόβάλει εκ νέόύ πρόσφόρά μέσω τόύ ύπόσύστήματός έως την καταληκτική 
ημερόμηνία ύπόβόλής  των πρόσφόρών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/Σύναψη σύμβασης/Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερόμηνι α ύπόβόλη ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 της 
παρόύ σας, και πριν από  την ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση, πιστόπόιημε νός χρη στης της Αναθε τόύσας 
Αρχη ς μεταβιβα ζει την αρμόδιό τητα διαχει ρισης τόύ ηλεκτρόνικόύ  διαγωνισμόύ  σε πιστόπόιημε νό 
χρη στη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ . 
 
 
β) Η αναθε τόύσα αρχη  διαβιβα ζει στόν Πρό εδρό της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ  τόύς κλειστόύ ς φακε λόύς  
με τις πρωτό τύπες εγγύη σεις σύμμετόχη ς, πόύ ε χόύν πρόσκόμιστει , πριν από  την ημερόμηνι α και ω ρα 
απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν πόύ όρι ζεται, όμόι ως, στό α ρθρό 18 της παρόύ σας.   
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Η  Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ 22, κατα  την ημερόμηνι α και ω ρα πόύ όρι ζεται στό α ρθρό 18, πρόβαι νει σε 
ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση τόύ ύπόφακε λόύ «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» και τόύ ύπόφακε λόύ 
“Οικόνόμικη  Πρόσφόρα ”, χωρι ς να παρε χει στόύς πρόσφε ρόντες πρό σβαση στα ύπόβληθε ντα 
δικαιόλόγητικα  σύμμετόχη ς η  στις ύπόβληθει σες όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς. 
 
γ)  Μετα  την ως α νω απόσφρα γιση, και πριν από  την ε κδόση όπόιασδη πότε από φασης σχετικα  με την 
αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόύ σας, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , πρόβαι νει στις ακό λόύθες 
ενε ργειες23: 
 
(i) αναρτα  στόν ηλεκτρόνικό  χω ρό «Σύνημμε να Ηλεκτρόνικόύ  Διαγωνισμόύ », τόν σχετικό  κατα λόγό 
πρόσφερό ντων, ό πως αύτό ς παρα γεται από  τό ύπόσύ στημα, με δικαι ωμα πρό σβασης μό νόν στόύς 
πρόσφε ρόντες,  
 
ii) ελε γχει εα ν πρόσκόμι στηκαν όι απαιτόύ μενες πρωτό τύπες εγγύητικε ς επιστόλε ς σύμμετόχη ς 
σύ μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β τόύ α ρθρόύ 3 της παρόύ σας. Η πρόσφόρα  όικόνόμικόύ  φόρε α πόύ 
παρε λειψε ει τε να πρόσκόμι σει την απαιτόύ μενη πρωτό τύπη εγγύ ηση σύμμετόχη ς, σε περι πτωση 
ύπόβόλη ς ε γχαρτης εγγύ ησης σύμμετόχη ς, ει τε να ύπόβα λει την απαιτόύ μενη εγγύ ηση ηλεκτρόνικη ς 
ε κδόσης στόν όικει ό ηλεκτρόνικό  (ύπό )-φα κελό με χρι την καταληκτικη  ημερόμηνι α ύπόβόλη ς των 
πρόσφόρω ν, απόρρι πτεται ως απαρα δεκτη, μετα  από  γνω μη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ , η όπόι α 
σύντα σσει πρακτικό , στό όπόι ό περιλαμβα νόνται τα απότελε σματα τόύ ανωτε ρω ελε γχόύ και 
ύπόβα λλει στην αναθε τόύσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω της 
λειτόύργι ας “επικόινωνι α” τόύ ύπόσύστη ματός, πρός ε γκριση για τη λη ψη από φασης από ρριψης της 
πρόσφόρα ς, σύ μφωνα με την παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 72 τόύ ν. 4412/2016.  
Μετα  την ε κδόση της από φασης ε γκρισης τόύ ανωτε ρω πρακτικόύ  για την από ρριψη της πρόσφόρα ς, 
η αναθε τόύσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση σε ό λόύς τόύς πρόσφε ρόντες. 
Η από φαση από ρριψης της πρόσφόρα ς εκδι δεται πριν από  την ε κδόση όπόιασδη πότε α λλης από φασης 
σχετικα  με την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόύ σας διαδικασι ας.24  
 
iii) Στη σύνε χεια διαβιβα ζει τόν σχετικό  κατα λόγό πρόσφερό ντων, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, στην 
αναθε τόύσα αρχη  και στόύς πρόσφε ρόντες, πρόκειμε νόύ να λα βόύν γνω ση και αναρτα  στόν 
ηλεκτρόνικό  χω ρό «Σύνημμε να Ηλεκτρόνικόύ  Διαγωνισμόύ », τόν ως α νω κατα λόγό, με δικαι ωμα 
πρό σβασης μό νό στόύς πρόσφε ρόντες. 
 
δ) Ακόλόύ θως, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, σε ε λεγχό της όλό γραφης 
και αριθμητικη ς αναγραφη ς τόύ ενιαι όύ πόσόστόύ  ε κπτωσης/ των επιμε ρόύς πόσόστω ν ε κπτωσης 
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης) και της όμαλη ς μεταξύ  τόύς σχε σης, βα σει της παραγωγη ς σχετικόύ  ψηφιακόύ  αρχει όύ, με σα 
από  τό ύπόσύ στημα.  
Για την εφαρμόγη  τόύ ελε γχόύ όμαλό τητας, χρησιμόπόιει ται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ  η με ση 
ε κπτωση πρόσφόρα ς (Εμ), σύ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόύ ν. 4412/2016  
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά). 
 
ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τύχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, καταχωρι ζόνται, κατα  τη 
σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  της επιτρόπη ς.  
 
στ) Στη σύνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγητικα  σύμμετόχη ς τόύ 
α ρθρόύ 24.2 της παρόύ σας, κατα  τη σειρα  της μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τη. Αν η 
όλόκλη ρωση τόύ ελε γχόύ αύτόύ  δεν ει ναι δύνατη  την ι δια με ρα, λό γω τόύ μεγα λόύ αριθμόύ  των 
πρόσφόρω ν, ελε γχόνται τόύλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στην περι πτωση 
αύτη   η διαδικασι α σύνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ημε ρες25. 
 
ζ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , παρα λληλα με τις ως α νω ενε ργειες, επικόινωνει  με τόύς εκδό τες πόύ 
αναγρα φόνται στις ύπόβληθει σες εγγύητικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόύ να διαπιστω σει την εγκύρό τητα  
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τόύς.26 Αν διαπιστωθει  πλαστό τητα εγγύητικη ς επιστόλη ς, ό ύπόψη φιός απόκλει εται από  τόν 
διαγωνισμό , ύπόβα λλεται μηνύτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α.  
 
η) Η περιγραφό μενη διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ  η  σε 
παρα ρτημα  τόύ, πόύ ύπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της. 
 
Ως ασύνη θιστα χαμηλε ς πρόσφόρε ς, τεκμαι ρόνται όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς πόύ εμφανι ζόύν από κλιση 
μεγαλύ τερη των δε κα (10) πόσόστιαι ων μόνα δων από  τόν με σό ό ρό τόύ σύνό λόύ των εκπτω σεων των 
παραδεκτω ν πρόσφόρω ν πόύ ύπόβλη θηκαν.  
 
Η αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται να κρι νει ό τι σύνιστόύ ν ασύνη θιστα χαμηλε ς πρόσφόρε ς και πρόσφόρε ς 
με μικρό τερη η  καθό λόύ από κλιση από  τό ως α νω ό ριό.27 
 
Στις παραπα νω περιπτω σεις, η αναθε τόύσα αρχη  απαιτει  από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς να εξηγη σόύν 
την τιμη  η  τό κό στός πόύ πρότει νόύν στην πρόσφόρα  τόύς, εντό ς απόκλειστικη ς πρόθεσμι ας ει κόσι 
(20) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης, η όπόι α απόστε λλεται με σω της 
λειτόύργι ας «Επικόινωνι α» τόύ ύπόσύστη ματός.  
 
Αν όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ανταπόκριθει  στη σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόύσας αρχη ς εντό ς της 
α νω πρόθεσμι ας και δεν ύπόβα λλει εξηγη σεις, η πρόσφόρα  τόύ απόρρι πτεται ως μη κανόνικη  και 
καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η εγγύητικη  επιστόλη  σύμμετόχη ς. Αν όι εξηγη σεις δεν γι νόύν 
απόδεκτε ς, η πρόσφόρα  απόρρι πτεται, ωστό σό δεν καταπι πτει η εγγύητικη  επιστόλη  σύμμετόχη ς. 
 
Οι παρεχό μενες εξηγη σεις τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, όι όπόι ες ύπόβα λλόνται, όμόι ως, με σω της 
λειτόύργι ας « Επικόινωνι α», ιδι ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό 
πρόσφε ρων διαμό ρφωσε την πρόσφόρα  τόύ, απότελόύ ν δεσμεύτικε ς σύμφωνι ες και τμη μα της 
σύ μβασης ανα θεσης πόύ δεν μπόρόύ ν να μεταβληθόύ ν καθ’ ό λη τη δια ρκεια εκτε λεσης της σύ μβασης. 
 
Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται τα αναλύτικα  αναφερό μενα στα α ρθρα 88 και 89 τόύ ν. 4412/2016 
 
Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ  όλόκληρω νει τη σύ νταξη τόύ σχετικόύ  πρακτικόύ  με τό απότε λεσμα της 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την ανα θεση της σύ μβασης στόν μειόδό τη (η  τη μαται ωση της 
διαδικασι ας), και ύπόβα λλει στην αναθε τόύσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
πρός ε γκριση, μεταβιβα ζόντας παρα λληλα ξανα  την αρμόδιό τητα διαχει ρισης τόύ ηλεκτρόνικόύ  
διαγωνισμόύ  στόν αρμό διό πιστόπόιημε νό χρη στη της αναθε τόύσας αρχη ς.  
 
Η απόδόχη  η  από ρριψη των εξηγη σεων των όικόνόμικω ν φόρε ων, κατό πιν γνω μης της Επιτρόπη ς 
Διαγωνισμόύ 28, η όπόι α περιλαμβα νεται στό ως α νω πρακτικό , ενσωματω νεται στην από φαση της 
επό μενης περι πτωσης (θ). Για την εξε ταση των εξηγη σεων δύ ναται να σύγκρότόύ νται και ε κτακτες 
επιτρόπε ς η  όμα δες εργασι ας, κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 3 τόύ α ρθρόύ 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη σύνε χεια, η αναθε τόύσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση ε γκρισης τόύ πρακτικόύ  σε ό λόύς τόύς 
πρόσφε ρόντες, εκτό ς από  εκει νόύς, όπόι όι απόκλει στηκαν όριστικα , λό γω μη ύπόβόλη ς η  πρόσκό μισης 
της πρωτό τύπης εγγύ ησης σύμμετόχη ς, σύ μφωνα με την περι πτωση (γ) της παρόύ σας παραγρα φόύ 
4.1 και παρε χει πρό σβαση στα ύπόβληθε ντα δικαιόλόγητικα  σύμμετόχη ς και στις όικόνόμικε ς 
πρόσφόρε ς των λόιπω ν πρόσφερό ντων. Κατα  της από φασης αύτη ς χωρει  πρόδικαστικη  πρόσφύγη , 
κατα  τα όριζό μενα στην παρα γραφό 4.3 της παρόύ σης. 
 
ι) Επισημαι νεται, τε λός, ό τι, σε περι πτωση πόύ όι πρόσφόρε ς ε χόύν την ι δια ακριβω ς τιμη  (ισό τιμες), η 
αναθε τόύσα αρχη  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλη ρωση μεταξύ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόύ ύπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενω πιόν της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ  και 
παρόύσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόύ ύπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ημε ρα και ω ρα πόύ θα 
τόύς γνωστόπόιηθει   με σω της λειτόύργικό τητας “επικόινωνι α” τόύ ύπόσύστη ματός. 
Τα απότελε σματα της ως α νω κλη ρωσης ενσωματω νόνται, όμόι ως, στην από φαση της πρόηγόύ μενης 
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περι πτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 

α) Μετα  από  την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν, η αναθε τόύσα αρχη  πρόσκαλει , στό πλαι σιό της 
παρόύ σας ηλεκτρόνικη ς διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης και με σω της λειτόύργικό τητας της 
«Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να ύπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν 29 από την 
κόινόπόίηση της σχετικής έγγραφης ειδόπόίησης σε αύτόν τα πρόβλεπό μενα, στό α ρθρό 23 της 
παρόύ σας, απόδεικτικα  με σα (δικαιόλόγητικα  πρόσωρινόύ  αναδό χόύ) και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
νόμιμόπόι ησης.30 Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός δύ ναται να ύπόβα λει, εντό ς της ως α νω πρόθεσμι ας, αι τημα, 
πρός την αναθε τόύσα αρχη , για παρα ταση  της, σύνόδεύό μενό από  απόδεικτικα  ε γγραφα περι  αι τησης 
χόρη γησης δικαιόλόγητικω ν πρόσωρινόύ  αναδό χόύ. Στην περι πτωση αύτη  η αναθε τόύσα αρχη  
παρατει νει την πρόθεσμι α ύπόβόλη ς αύτω ν, για ό σό χρό νό απαιτηθει  για τη χόρη γηση  τόύς από  τις 
αρμό διες δημό σιες αρχε ς.  
 
β) Τα δικαιόλόγητικα  τόύ πρόσωρινόύ  αναδό χόύ ύπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ηλεκτρόνικα , με σω της λειτόύργικό τητας της «Επικόινωνι ας» στην αναθε τόύσα αρχη , δεν απαιτει ται 
να πρόσκόμισθόύ ν και σε ε ντύπη μόρφη  και γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωση, εφό σόν 
ύπόβα λλόνται, σύ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις:  

 
i) ει τε των α ρθρων 13, 14 και 28 τόύ ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρόνικω ν δημόσι ων εγγρα φων πόύ φε ρόύν 
ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη  η  σφραγι δα, και, εφό σόν πρό κειται για αλλόδαπα  δημό σια ηλεκτρόνικα  
ε γγραφα, εα ν φε ρόύν επισημει ωση e-Apostille  
 
ii) ει τε των α ρθρων 15 και 2731 τόύ ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρόνικω ν ιδιωτικω ν εγγρα φων πόύ φε ρόύν 
ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη  η  σφραγι δα 
 
iii) ει τε τόύ α ρθρόύ 11 τόύ ν. 2690/1999, ό πως ισχύ ει περι  βεβαι ωσης τόύ γνησι όύ της ύπόγραφη ς- 
επικύ ρωσης των αντιγρα φων 
 
iv) ει τε της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 3732 τόύ ν. 4412/2016, περι  χρη σης ηλεκτρόνικω ν ύπόγραφω ν σε 
ηλεκτρόνικε ς διαδικασι ες δημόσι ων σύμβα σεων,   
  
v) ει τε της παρ. 13 τόύ α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, περι  σύνύπόβόλη ς ύπεύ θύνης δη λωσης στην 
περι πτωση απλη ς φωτότύπι ας ιδιωτικω ν εγγρα φων33.  
 
Επιπλε όν δεν πρόσκόμι ζόνται σε ε ντύπη μόρφη  τα ΦΕΚ και ενημερωτικα  και τεχνικα  φύλλα δια και 
α λλα ε ντύπα, εταιρικα  η  μη, με ειδικό  τεχνικό  περιεχό μενό, δηλαδη  ε ντύπα με αμιγω ς τεχνικα  
χαρακτηριστικα , ό πως αριθμόύ ς, απόδό σεις σε διεθνει ς μόνα δες, μαθηματικόύ ς τύ πόύς και σχε δια. 
 
Τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγητικα  καταχωρι ζόνται από  αύτό ν σε μόρφη  ηλεκτρόνικω ν αρχει ων 
με μόρφό τύπό PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)34  
 
β.1) Εντό ς της πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν κατακύ ρωσης και τό αργό τερό ε ως την 
τρι τη εργα σιμη ημε ρα από  την καταληκτικη  ημερόμηνι α ηλεκτρόνικη ς ύπόβόλη ς τόύς, πρόσκόμι ζόνται 
με εύθύ νη τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, στην αναθε τόύσα αρχη , σε ε ντύπη μόρφη  και σε κλειστό  φα κελό, 
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στόν όπόι ό αναγρα φεται ό απόστόλε ας, τα στόιχει α τόύ διαγωνισμόύ  και ως παραλη πτης η Επιτρόπη , 
τα στόιχει α και δικαιόλόγητικα , τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόύ ν σε ε ντύπη μόρφη  (ως 
πρωτό τύπα η  ακριβη  αντι γραφα).35 
Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγητικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) αύτα  πόύ δεν ύπα γόνται στις διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 11 παρ. 2 τόύ ν. 2690/1999, ό πως ισχύ ει, 
(ενδεικτικα  σύμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις η  λόιπα  σύμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα)  

ii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν ε χόύν επικύρωθει  από  δικηγό ρό η  δεν φε ρόύν θεω ρηση από  
ύπηρεσι ες και φόρει ς της περι πτωσης α της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 11 τόύ ν. 2690/1999 η  δεν σύνόδεύ όνται 
από  ύπεύ θύνη δη λωση για την ακρι βεια  τόύς,  καθω ς και  
 
iii) τα ε ντύπα ε γγραφα πόύ φε ρόύν τη Σφραγι δα της Χα γης (Apostille) η  πρόξενικη  θεω ρηση και δεν 
ει ναι επικύρωμε να από  δικηγό ρό. 
 
Σημειω νεται ό τι στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Σύνθη κη της 
Χα γης της 5ης.10.1961, πόύ κύρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σόν σύντα σσόνται σε κρα τη 
πόύ ε χόύν πρόσχωρη σει στην ως α νω Σύνθη κη, α λλως φε ρόύν πρόξενικη  θεω ρηση. Απαλλα σσόνται 
από  την απαι τηση επικύ ρωσης (με Apostille η  Πρόξενικη  Θεω ρηση) αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα ό ταν 
καλύ πτόνται από  διμερει ς η  πόλύμερει ς σύμφωνι ες πόύ ε χει σύνα ψει η Ελλα δα (ενδεικτικα  «Σύ μβαση 
νόμικη ς σύνεργασι ας μεταξύ  Ελλα δας και Κύ πρόύ – 05.03.1984» (κύρωτικό ς ν.1548/1985, «Σύ μβαση 
περι  απαλλαγη ς από την επικύ ρωση όρισμε νων πρα ξεων και εγγρα φων – 15.09.1977» (κύρωτικό ς 
ν.4231/2014)). Επι σης απαλλα σσόνται από  την απαι τηση επικύ ρωσης η  παρό μόιας διατύ πωσης 
δημό σια ε γγραφα πόύ εκδι δόνται από  τις αρχε ς κρα τόύς με λόύς πόύ ύπα γόνται στόν Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλόύ στεύση των απαιτη σεων για την ύπόβόλη  όρισμε νων δημόσι ων εγγρα φων 
στην ΕΕ, ό πως, ενδεικτικα ,  τό λεύκό  πόινικό  μητρω ό, ύπό  τόν ό ρό ό τι τα σχετικα  με τό γεγόνό ς αύτό  
δημό σια ε γγραφα εκδι δόνται για πόλι τη της Ένωσης από  τις αρχε ς τόύ κρα τόύς με λόύς της ιθαγε νεια ς 
τόύ. Επι σης, γι νόνται ύπόχρεωτικα  απόδεκτα  εύκρινη  φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόύ ε χόύν εκδόθει  
από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόύν επικύρωθει  από  δικηγό ρό, σύ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 2 
περ. β τόύ α ρθρόύ 11 τόύ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θηκε ως 
α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόύ ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν ύπόβληθόύ ν τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  η  ύπα ρχόύν ελλει ψεις σε αύτα  πόύ ύπoβλη θηκαν 
ηλεκτρόνικα  η  σε ε ντύπη μόρφη , εφό σόν απαιτει ται, σύ μφωνα με τα ανωτε ρω η αναθε τόύσα αρχη  
καλει  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να πρόσκόμι σει τα ελλει πόντα δικαιόλόγητικα  η  να σύμπληρω σει τα η δη 
ύπόβληθε ντα η  να παρα σχει διεύκρινι σεις, κατα  την ε ννόια τόύ α ρθρόύ 102 ν. 4412/2016, εντό ς 
πρόθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης σε αύτό ν. Αν ό 
πρόσωρινό ς ανα δόχός ύπόβα λλει αι τημα πρός την αναθε τόύσα αρχη  για παρα ταση της ως α νω 
πρόθεσμι ας, τό όπόι ό σύνόδεύ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνύ εται ό τι ε χει 
αιτηθει  τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν, η αναθε τόύσα αρχη  παρατει νει την πρόθεσμι α ύπόβόλη ς 
των δικαιόλόγητικω ν για ό σό χρό νό απαιτηθει  για τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν από  τις αρμό διες 
δημό σιες αρχε ς. 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτω σεις πόύ η αναθε τόύσα αρχη  τύχό ν ζητη σει την 
πρόσκό μιση δικαιόλόγητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακύ ρωσης, κατ’ εφαρμόγη  της δια ταξης τόύ α ρθρόύ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τηρόύμε νων των αρχω ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας.36 
 
 
δ) Αν, κατα  τόν ε λεγχό των ύπόβληθε ντων δικαιόλόγητικω ν, διαπιστωθει  ό τι: 
i) τα στόιχει α πόύ δηλω θηκαν με τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), ει ναι εκ πρόθε σεως 
απατηλα  η  ό τι ε χόύν ύπόβληθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α37    η  
ii) αν δεν ύπόβληθόύ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόύ μενα πρωτό τύπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, η  
iii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόύ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνύ όνται όι 
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ό ρόι και όι πρόύ πόθε σεις σύμμετόχη ς σύ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρόύ σας, 38  
 
απόρρι πτεται η πρόσφόρα  τόύ πρόσωρινόύ  αναδό χόύ, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετόχη ς τόύ και η κατακύ ρωση γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόύ ύπε βαλε την αμε σως 
επό μενη πλε όν σύμφε ρόύσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει της τιμη ς, τηρόύμε νης της 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωση ε γκαιρης και πρόση κόύσας ενημε ρωσης της αναθε τόύσας αρχη ς για μεταβόλε ς στις 
πρόύ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δηλω σει με τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληρόι  και όι όπόι ες επη λθαν η  για τις όπόι ες ε λαβε γνω ση με χρι τη σύ ναψη της 
σύ μβασης (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η πρόσκόμισθει σα, 
σύ μφωνα με τό α ρθρό 15 της παρόύ σας, εγγύ ηση σύμμετόχη ς.39,. 
 
Αν κανε νας από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν ύπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας από  τόύς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να η  περισσό τερα από  τα απαιτόύ μενα ε γγραφα και δικαιόλόγητικα , 
η  αν κανε νας από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι:  α) δεν βρι σκεται σε μια από  τις καταστα σεις 
πόύ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α και β) πληρόι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς των α ρθρων 22.Β ε ως 
22.Ε, ό πως αύτα  ε χόύν καθόριστει  στην παρόύ σα , η διαδικασι α σύ ναψης της σύ μβασης ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόύ των ως α νω δικαιόλόγητικω ν όλόκληρω νεται με τη σύ νταξη πρακτικόύ  από  την 
Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , στό όπόι ό αναγρα φεται η τύχό ν σύμπλη ρωση δικαιόλόγητικω ν κατα  τα 
όριζό μενα στις παραγρα φόύς (α) και (γ) τόύ παρό ντός α ρθρόύ.40 Η Επιτρόπη , στη σύνε χεια,  τό 
κόινόπόιει , με σω της «λειτόύργικό τητας της «Επικόινωνι ας», στό απόφαινό μενό ό ργανό της 
αναθε τόύσας αρχη ς για τη λη ψη από φασης ει τε κατακύ ρωσης της σύ μβασης ει τε μαται ωσης της 
διαδικασι ας, ανα  περι πτωση. 
 
Τα απότελε σματα τόύ ελε γχόύ των δικαιόλόγητικω ν τόύ πρόσωρινόύ  αναδό χόύ επικύρω νόνται με την 
από φαση κατακύ ρωσης τόύ α ρθρόύ 105 ν. 4412/2016,41 η τόι με την από φαση τόύ πρόηγόύ μενόύ 
εδαφι όύ, στην όπόι α αναφε ρόνται ύπόχρεωτικα  όι πρόθεσμι ες για την αναστόλη  της σύ ναψης 
σύ μβασης, σύ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 τόύ ιδι όύ νό μόύ.42  
 
Η αναθε τόύσα αρχη  κόινόπόιει   την  από φαση κατακύ ρωσης, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν 
της διαδικασι ας ελε γχόύ και αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν σε ό λόύς τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ 
ε λαβαν με ρός στη διαδικασι α ανα θεσης, εκτό ς από  τόύς όριστικω ς απόκλεισθε ντες και ιδι ως ό σόύς 
απόκλει στηκαν όριστικα  δύνα μει της παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 72 τόύ ν. 4412/2016 και της αντι στόιχης περ. 
γ της παραγρα φόύ 4.1 της παρόύ σας,43 με σω της λειτόύργικό τητας της «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν 
αναρτα  τα δικαιόλόγητικα  τόύ πρόσωρινόύ  αναδό χόύ στόν χω ρό «Σύνημμε να Ηλεκτρόνικόύ  
Διαγωνισμόύ ». 
 

ε)   Η από φαση κατακύ ρωσης καθι σταται όριστικη , εφό σόν σύντρε ξόύν όι ακό λόύθες πρόύ πόθε σεις:44 
 

i. η από φαση κατακύ ρωσης ε χει κόινόπόιηθει , σύ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
 

ii. παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς η  σε περι πτωση α σκησης, 
παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ και 
σε περι πτωση α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ, εκδόθει  από φαση 
επι  της αι τησης, με την επιφύ λαξη της χόρη γησης πρόσωρινη ς διαταγη ς, σύ μφωνα με ό σα 
όρι ζόνται στό τελεύται ό εδα φιό της παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 372 τόύ ν. 4412/2016, 

 
iii. ε χει όλόκληρωθει  επιτύχω ς ό πρόσύμβατικό ς ε λεγχός από  τό Ελεγκτικό  Σύνε δριό, σύ μφωνα με 

τα α ρθρα 324 ε ως 327 τόύ ν. 4700/2020, εφό σόν απαιτει ται45, και 
 

iv.  ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ε χει ύπόβα λλει, ε πειτα από  σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόύσας 
αρχη ς, με σω της λειτόύργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόύ ύπόσύστη ματός, ύπεύ θύνη δη λωση, 
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πόύ ύπόγρα φεται σύ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό α ρθρό 79Α τόύ ν. 4412/2016, στην όπόι α 
δηλω νεται ό τι, δεν ε χόύν επε λθει στό πρό σωπό  τόύ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  την ε ννόια τόύ 
α ρθρόύ 104 τόύ ι διόύ νό μόύ, και μό νόν στην περι πτωση τόύ πρόσύμβατικόύ  ελε γχόύ η  της 
α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς κατα  της από φασης κατακύ ρωσης. 

 
Η ύπεύ θύνη δη λωση ελε γχεται από  την αναθε τόύσα αρχη  και μνημόνεύ εται στό σύμφωνητικό . Εφό σόν 
δηλωθόύ ν όψιγενει ς μεταβόλε ς, η δη λωση ελε γχεται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , η όπόι α 
εισηγει ται πρός τό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό. 
 
Μετα  από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακύ ρωσης, η αναθε τόύσα αρχη  πρόσκαλει  τόν 
ανα δόχό, με σω της λειτόύργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόύ ύπόσύστη ματός, να πρόσε λθει για την 
ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ , θε τόντα ς τόύ πρόθεσμι α δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση 
σχετικη ς ε γγραφης ειδικη ς πρό σκλησης,46 πρόσκόμι ζόντας και την απαιτόύ μενη εγγύητικη  επιστόλη  
καλη ς εκτε λεσης. Η σύ μβαση θεωρει ται σύναφθει σα με την κόινόπόι ηση της ως α νω ειδικη ς 
πρό σκλησης.47 

Πριν από την ύπόγραφή τόύ σύμφωνητικόύ ύπόβάλλεται η ύπεύθύνη δήλωση της κόινής απόφασης 
των Υπόύργών Ανάπτύξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να ύπόγρα ψει τό σύμφωνητικό , με σα στην πρόθεσμι α πόύ όρι ζεται στην 
ειδικη  πρό κληση, και με την επιφύ λαξη αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας βι ας, κηρύ σσεται ε κπτωτός, 
καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η εγγύ ηση σύμμετόχη ς τόύ και ακόλόύθει ται η διαδικασι α 
τόύ παρό ντός α ρθρόύ 4.2 για τόν πρόσφε ρόντα πόύ ύπε βαλε την αμε σως επό μενη πλε όν σύμφε ρόύσα 
από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει τιμη ς48. Αν κανε νας από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει 
για την ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ , η διαδικασι α ανα θεσης της σύ μβασης ματαιω νεται, σύ μφωνα 
με την περι πτωση β της παραγρα φόύ 1 τόύ α ρθρόύ 106 τόύ ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει , στην περι πτωση αύτη ν, να αναζητη σει απόζημι ωση, πε ρα από  την 
καταπι πτόύσα εγγύητικη  επιστόλη , ιδι ως δύνα μει των α ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 49 

 
Εα ν η αναθε τόύσα αρχη  δεν απεύθύ νει στόν ανα δόχό την ως α νω ειδικη  πρό σκληση, εντό ς χρόνικόύ  
διαστη ματός εξη ντα (60) ημερω ν από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακύ ρωσης, και με την 
επιφύ λαξη της ύ παρξης επιτακτικόύ  λό γόύ δημό σιόύ σύμφε ρόντός η  αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας 
βι ας, ό ανα δόχός δικαιόύ ται να απε χει από  την ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ , χωρι ς να εκπε σει η 
εγγύ ηση σύμμετόχη ς τόύ, καθω ς και να αναζητη σει απόζημι ωση ιδι ως δύνα μει των α ρθρων 197 και 
198 ΑΚ.50 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε σύμφέρόν να τόύ ανατεθεί η σύγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει ύπόστεί ή ενδέχεται να ύπόστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτόύσας αρχής κατά παράβαση της εύρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νόμόθεσίας στόν τόμέα 
των δημόσίων σύμβάσεων, έχει δικαίωμα να πρόσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Πρόδικαστικών 
Πρόσφύγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενός με πρόδικαστική πρόσφύγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτόύσας 
αρχής, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πόύ δικαιόλόγόύ ν τό αι τημα  
τόύ51. 

 
Σε περι πτωση πρόσφύγη ς κατα  πρα ξης της αναθε τόύσας αρχη ς, η πρόθεσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν η πρα ξη κόινόπόιη θηκε με ηλεκτρόνικα  με σα η  τηλεόμόιότύπι α η   
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(β) δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης σε αύτό ν αν 
χρησιμόπόιη θηκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ημε ρες από  την πλη ρη, πραγματικη  η  τεκμαιρό μενη, γνω ση της πρα ξης πόύ βλα πτει τα 
σύμφε ρόντα τόύ ενδιαφερό μενόύ όικόνόμικόύ  φόρε α. Ειδικα  για την α σκηση πρόσφύγη ς κατα  
πρόκη ρύξης, η πλη ρης γνω ση αύτη ς τεκμαι ρεται μετα  την πα ρόδό δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  τη 
δημόσι εύση στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι πτωση παρα λειψης πόύ απόδι δεται στην αναθε τόύσα αρχη , η πρόθεσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς ει ναι δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την επόμε νη της σύντε λεσης της 
πρόσβαλλό μενης παρα λειψης52. 
 
Η πρόδικαστικη  πρόσφύγη , σύντα σσεται ύπόχρεωτικα  με τη χρη ση τόύ τύπόπόιημε νόύ εντύ πόύ τόύ 
Παραρτη ματός Ι τόύ π.δ/τός 39/2017 και , κατατι θεται ηλεκτρόνικα  στην ηλεκτρόνικη  περιόχη  τόύ 
σύγκεκριμε νόύ διαγωνισμόύ  με σω της λειτόύργικό τητας «Επικόινωνι α» τόύ ύπόσύστη ματός πρός την 
Αναθε τόύσα Αρχη , επιλε γόντας την ε νδειξη «Πρόδικαστικη  Πρόσφύγη » σύ μφωνα με α ρθρό 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα.  
 
Οι πρόθεσμι ες ως πρός την ύπόβόλη  των πρόδικαστικω ν πρόσφύγω ν και των παρεμβα σεων αρχι ζόύν 
την επόμε νη της ημε ρας της πρόαναφερθει σας κατα  περι πτωση κόινόπόι ησης η  γνω σης και λη γόύν 
ό ταν περα σει όλό κληρη η τελεύται α ημε ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αύτη  ει ναι εξαιρετε α η  Σα ββατό, 
ό ταν περα σει όλό κληρη η επόμε νη εργα σιμη ημε ρα και ω ρα 23:59:5953 
 
Για τό παραδεκτό της άσκησης της πρόδικαστικής πρόσφύγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα ύπέρ τόύ Ελληνικόύ Δημόσίόύ, σύμφωνα με όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν. 
4412/201654. Η επιστρόφή τόύ παραβόλόύ στόν πρόσφεύγόντα γίνεται: α) σε περίπτωση όλικής ή 
μερικής απόδόχής της πρόσφύγής τόύ, β) όταν η αναθέτόύσα αρχή ανακαλεί την πρόσβαλλόμενη 
πράξη ή πρόβαίνει στην όφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδόση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
πρόσφύγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης τόύ πρόσφεύγόντα από την πρόσφύγή τόύ έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της πρόσφύγής.  
 
Η πρόθεσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς και η α σκηση  της κωλύ όύν τη σύ ναψη της 
σύ μβασης επι  πόινη  ακύρό τητας, η όπόι α διαπιστω νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετα  από  α σκηση 
πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς, σύ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόύ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μό νη η α σκηση της πρόδικαστικής πρόσφύγής δεν κωλύει την πρόόδό της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
ύπό την επιφύλαξη χόρήγησης από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα με τό άρθρό 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201755.  
 
Η πρόηγόύμενη παράγραφός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πόύ, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρόύσας σύμβασης, ύπόβληθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά56. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρόνική κατάθεση της πρόδικαστικής πρόσφύγής η αναθέτόύσα αρχή, 
μέσω της λειτόύργίας ¨Επικόινωνία»: 
  
α) Κόινόπόιεί την πρόσφύγή τό αργότερό έως την επόμένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό, ό όπόίός μπόρεί να θίγεται από την απόδόχή της πρόσφύγής, πρόκειμένόύ 
να ασκήσει τό, πρόβλεπόμενό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόύ 
στη διαδικασία εξέτασης της πρόσφύγής, για τη διατήρηση της ισχύός της πρόσβαλλόμενης πράξης, 
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόύ έχει στη διάθεσή τόύ. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, τό αργότερό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τόν 
πλήρη φάκελό της ύπόθεσης, τα απόδεικτικά κόινόπόίησης στόύς ενδιαφερόμενόύς τρίτόύς αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της πρόσφύγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτόύσα αρχή μπόρεί να 
παραθέσει αρχική ή σύμπληρωματική αιτιόλόγία για την ύπόστήριξη της πρόσβαλλόμενης με την 
πρόδικαστική πρόσφύγή πράξης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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γ) Κόινόπόιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Ππρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πόύ τύχόν 
τη σύνόδεύόύν, μέσω τόύ ηλεκτρόνικόύ τόπόύ τόύ διαγωνισμόύ τό αργότερό έως την επόμένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τόύς. 
 
δ) Σύμπληρωματικά ύπόμνήματα κατατίθενται από όπόιόδήπότε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
τόύ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότερό εντός πέντε (5) ημερών από την κόινόπόίηση των απόψεων της 
αναθέτόύσας αρχής57. 
 
Η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς απότελει  πρόύ πό θεση για την α σκηση των ε νδικων 
βόηθημα των της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακύ ρωσης τόύ α ρθρόύ 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων η  παραλει ψεων της αναθε τόύσας αρχη ς58. 

Β.    Όπόιός έχει έννόμό σύμφέρόν μπόρεί να ζητήσει, με τό ίδιό δικόγραφό εφαρμόζόμενων αναλόγικά 
των διατάξεων τόύ π.δ. 18/1989, την αναστόλή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιόν τόύ Διόικητικόύ Εφετείόύ της έδρας της αναθέτόύσας αρχής59. Τό αύτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της πρόδικαστικής πρόσφύγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
τόύ ως άνω ένδικόύ βόηθήματός έχει και η αναθέτόύσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
πρόδικαστική πρόσφύγή, αλλά και αύτός τόύ όπόίόύ έχει γίνει εν μέρει δεκτή η πρόδικαστική 
πρόσφύγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λόγίζόνται ως σύμπρόσβαλλόμενες και όλες όι σύναφείς πρός την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτόύσας αρχής, εφόσόν έχόύν εκδόθεί  ή σύντελεστεί 
αντιστόίχως έως τη σύζήτηση της ως άνω αίτησης στό Δικαστήριό. 

Η αίτηση αναστόλής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνό αιτιάσεις πόύ είχαν πρόταθεί με την 
πρόδικαστική πρόσφύγή ή αφόρόύν στη διαδικασία ενώπιόν της Α.Ε.Π.Π. ή τό περιεχόμενό των 
απόφάσεών της. Η αναθέτόύσα αρχή, εφόσόν ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 τόύ άρθρόύ 372 τόύ ν. 
4412/2016, μπόρεί να πρόβάλει και όψιγενείς ισχύρισμόύς αναφόρικά με τόύς επιτακτικόύς λόγόύς 
δημόσίόύ σύμφέρόντός, όι όπόίόι καθιστόύν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.60 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στό ως αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κόινόπόίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλεύση της πρόθεσμίας για την έκδόση 
της απόφασης επί της πρόδικαστικής πρόσφύγής, ενώ η δικάσιμός για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση τόύ δικόγράφόύ.61 

Αντίγραφό της αίτησης με κλήση κόινόπόιείται με τη φρόντίδα τόύ αιτόύντός πρός την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτόύσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αύτή την αίτηση, και πρός κάθε τρίτό ενδιαφερόμενό, την 
κλήτεύση τόύ όπόίόύ διατάσσει με πράξη τόύ ό Πρόεδρός ή ό πρόεδρεύων τόύ αρμόδιόύ Δικαστηρίόύ 
ή Τμήματός έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών ύπόχρεόύται επί πόινή 
απαραδέκτόύ τόύ ενδίκόύ βόηθήματός να πρόβεί στις παραπάνω κόινόπόιήσεις εντός απόκλειστικής 
πρόθεσμίας δύό (2) ημερών από την έκδόση και την παραλαβή της ως άνω πράξης τόύ Δικαστηρίόύ. 
Εντός απόκλειστικής πρόθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κόινόπόίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζόνται ό φάκελός και όι απόψεις των παθητικώς 
νόμιμόπόιόύμενων. Εντός της ίδιας πρόθεσμίας κατατίθενται στό Δικαστήριό και τα στόιχεία πόύ 
ύπόστηρίζόύν τόύς ισχύρισμόύς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κόινόπόιείται με επιμέλεια τόύ παρεμβαίνόντός στα λόιπά μέρη της δίκης 
εντός δύό (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λόγίζεται ως απαράδεκτη. Τό διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύζήτηση της αίτησης ή από την 
πρόθεσμία για την ύπόβόλή ύπόμνημάτων. 

Η πρόθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιόν τόύ αρμόδίόύ δικαστηρίόύ κωλύόύν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδόση της όριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. Επίσης, η πρόθεσμία για την άσκηση 
και η άσκησή της αίτησης κωλύόύν την πρόόδό της διαδικασίας ανάθεσης για χρόνικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός 
δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά62. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβόλό, σύμφωνα 
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με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 5 τόύ Ν. 4412/2016.   

Αν ό ενδιαφερόμενός δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτύχώς την αναστόλή και η σύμβαση ύπόγράφηκε 
και η εκτέλεσή της όλόκληρώθηκε πριν από τη σύζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
τόύ άρθρόύ 32 τόύ π.δ. 18/1989.  

Αν τό δικαστήριό ακύρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτόύσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
τό κύρός της τελεύταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αύτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση πόύ η σύμβαση δεν είναι άκύρη, ό ενδιαφερόμενός δικαιόύται 
να αξιώσει απόζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στό άρθρό 373 τόύ ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων τόύ ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφόρών τόύ παρόντός 
άρθρόύ εφαρμόζόνται όι διατάξεις τόύ π.δ. 18/1989. 
 

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με την ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ , ισχύ όύν τα πρόβλεπό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τόύ 
α ρθρόύ 105 καθω ς και στό α ρθρό 135 τόύ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της σύ μβασης  με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωση ασύμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αύτα  ό ρων, η σειρα  ισχύ ός  
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω:  
  

1. Τό σύμφωνητικό , σύμπεριλαμβανόμε νων των παρασχεθεισω ν εξηγη σεων τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α, σύ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τόύ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν 
πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν με τις όπόι ες ό ανα δόχός διαμό ρφωσε την πρόσφόρα  
τόύ, 
2. Η παρόύ σα Διακη ρύξη. 
3. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δημόπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Σύγγραφη  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).  
6. Η Τεχνικη  Σύγγραφη  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα  
 Παραρτη ματα τόύς,  
7. Η Τεχνικη  Περιγραφη  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόύ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης.  
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόύ ε ργόύ.  
10.  Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ.  
 

Τα ανωτε ρω ε γγραφα της σύ μβασης ισχύ όύν, ό πως διαμόρφω θηκαν, με τις σύμπληρωματικε ς 
πληρόφόρι ες και διεύκρινι σεις πόύ παρασχε θηκαν από  την αναθε τόύσα αρχη  επι  ό λων των 
ανωτε ρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα της σύ μβασης σύντα σσόνται ύπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, σύνόλικα  η  μερικα . Σε περι πτωση ασύμφωνι ας μεταξύ  των τμημα των 
των εγγρα φων της σύ μβασης πόύ ε χόύν σύνταχθει  σε περισσό τερες γλω σσες, επικρατει  η 
ελληνικη  ε κδόση63. Τύχό ν πρόδικαστικε ς πρόσφύγε ς ύπόβα λλόνται στην ελληνικη  γλω σσα. 

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αύτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
σύντα σσόνται στην ελληνικη  γλω σσα η  σύνόδεύ όνται από  επι σημη μετα φραση  τόύς στην 
ελληνικη  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Σύνθη κη της Χα γης της 
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5.10.1961, πόύ κύρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) σύ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 
4.2.β) της παρόύ σας. Τα αλλόδαπα  δημό σια και ιδιωτικα  ε γγραφα  σύνόδεύ όνται από  
μετα φραση  τόύς στην ελληνικη  γλω σσα επικύρωμε νη ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις 
διατα ξεις της εθνικη ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της χω ρας στην όπόι α 
ε χει σύνταχθει  τό ε γγραφό64 και γι νόνται απόδεκτα  σύ μφωνα με τα όριζό μενα, όμόι ως, στό 
α ρθρό 4.2.β) της παρόύ σας.   

6.4.     [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:] 
               Ενημερωτικα  και τεχνικα  φύλλα δια και α λλα ε ντύπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικό  τεχνικό  

περιεχό μενό, δηλαδη  ε ντύπα με αμιγω ς τεχνικα  χαρακτηριστικα , ό πως αριθμόύ ς, απόδό σεις σε 
διεθνει ς μόνα δες, μαθηματικόύ ς τύ πόύς και σχε δια, πόύ ει ναι δύνατό ν να διαβαστόύ ν σε κα θε 
γλω σσα και δεν ει ναι απαραι τητη η μετα φραση  τόύς, 65 μπόρόύ ν να ύπόβα λλόνται σε α λλη 
γλω σσα, χωρι ς να σύνόδεύ όνται από  μετα φραση στην ελληνικη . 

 

6.5. Η  επικόινωνι α με την αναθε τόύσα αρχη , καθω ς και μεταξύ  αύτη ς και τόύ αναδό χόύ, θα γι νόνται 
ύπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημόπρα τηση τόύ ε ργόύ, την εκτε λεση της σύ μβασης και την κατασκεύη  τόύ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετημα των, ό πως ισχύ όύν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 66 
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10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 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 Δημοσίου 
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  ‘’Δικαιολογητικά 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/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )67 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. …………..  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ……. Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
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(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
31. της με αρ. ……………..Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ ……….) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις68, καθω ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόύ αναφε ρόνται ρητα  η  απόρρε όύν από  τα όριζό μενα στα σύμβατικα  τεύ χη της 
παρόύ σας καθω ς και τό σύ νόλό των διατα ξεων τόύ ασφαλιστικόύ , εργατικόύ , περιβαλλόντικόύ  
και φόρόλόγικόύ  δικαι όύ και γενικό τερα κα θε δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνεύτικη  
εγκύ κλιός πόύ διε πει την ανα θεση και εκτε λεση τόύ ε ργόύ της παρόύ σας σύ μβασης, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρητα . 

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

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρηματόδότει ται από  ΠΔΕ ΣΑΕ 571  σύ μφωνα με την  από φαση ΔΟΥ/όικ.2994/2018 τόύ  

Υπόύργει όύ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν.  
 Τό ε ργό ύπό κειται στις κρατη σεις69 πόύ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αύτα , περιλαμβανόμε νης 
της κρα τησης ύ ψόύς 0,07 % ύπε ρ των λειτόύργικω ν αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς 
Δημόσι ων Σύμβα σεων, σύ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/201170, της κρα τησης ύ ψόύς 
0,06 % ύπε ρ των λειτόύργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξε τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφύγω ν, 
σύ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016, της κρα τησης 6‰, σύ μφωνα με τις 
διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 53 παρ. 7 περ. θ' τόύ ν. 4412/2016 και της ύπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόύ Υπόύργόύ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 
2235),  της κράτησης 2,5‰ ύπε ρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. καθω ς και της κρα τησης ύ ψόύς 0,02% ύπε ρ 
της ανα πτύξης και σύντη ρησης τόύ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα με τό α ρθρό 36 παρ. 6 τόύ ν. 
4412/2016.  
       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 

υπουργικής απόφασης). 
 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόύ Αναδό χόύ και όι επιβαρύ νσεις από  φό ρόύς, δασμόύ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύ νει τόν Κύ ριό τόύ Έργόύ. 
  
8.3. Οι πληρωμε ς θα γι νόνται σύ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόύ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  τόύ εργόλαβικόύ  τιμη ματός θα γι νεται σε EURO. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόύσα αρχη 71 τηρω ντας τις αρχε ς της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας, ζητα  από  τόύς 
πρόσφε ρόντες όικόνόμικόύ ς φόρει ς, ό ταν όι πληρόφόρι ες η  η τεκμηρι ωση πόύ πρε πει να 
ύπόβα λλόνται ει ναι η  εμφανι ζόνται ελλιπει ς η  λανθασμε νες, σύμπεριλαμβανόμε νων εκει νων στό ΕΕΕΣ, 
η  ό ταν λει πόύν σύγκεκριμε να ε γγραφα, να ύπόβα λλόύν, να σύμπληρω νόύν, να απόσαφηνι ζόύν η  να 
όλόκληρω νόύν τις σχετικε ς πληρόφόρι ες η  τεκμηρι ωση, εντό ς πρόθεσμι ας ό χι μικρό τερης των δε κα 
(10) ημερω ν και ό χι μεγαλύ τερης των ει κόσι (20) ημερω ν από  την ημερόμηνι α κόινόπόι ησης σε αύτόύ ς 
της σχετικη ς πρό σκλησης, με σω της λειτόύργικό τητας « Επικόινωνι α» τόύ ύπόσύστη ματός, σύ μφωνα 
με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  τόύ ν. 4412/2016. 
Η σύμπλη ρωση η  η απόσαφη νιση ζητει ται και γι νεται απόδεκτη  ύπό  την πρόύ πό θεση ό τι δεν 
τρόπόπόιει ται η πρόσφόρα  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α και ό τι αφόρα  σε στόιχει α η  δεδόμε να, των όπόι ων 
ει ναι αντικειμενικα  εξακριβω σιμός ό πρόγενε στερός χαρακτη ρας σε σχε ση με τό πε ρας της 
καταληκτικη ς πρόθεσμι ας παραλαβη ς πρόσφόρω ν. Τα ανωτε ρω ισχύ όύν κατ΄ αναλόγι αν και για τύχό ν 
ελλει πόύσες δηλω σεις, ύπό  την πρόύ πό θεση ό τι βεβαιω νόύν γεγόνό τα αντικειμενικω ς εξακριβω σιμα.72 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Για την παρόύ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει   Από φαση της ΠΔΕ ΣΑΕ 571  σύ μφωνα με την  από φαση 
ΔΟΥ/όικ.2994/2018 τόύ  Υπόύργει όύ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν.   Έχει εγγραφει  στό τεχνικό  
Πρό γραμμα τόύ 2022 στό ΚΑ 69-7323.002  
Έχει αναρτηθει  τό πρωτόγενε ς αι τημα10180/8-9-22καθω ς και η ανα ληψη ύπόχρε ωσης Α-629/9-9-
2022 (ΑΔΑ:9ΤΤΠΩΕ7-Υ0Ι) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Ο τι  τλός τόύ ε ργόύ ει  ναι:  ¨  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ 

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρόύ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόύ ε ργόύ ανε ρχεται σε73 624.574,00 Εύρω  και 
αναλύ εται σε: 
Δαπα νη Εργασιω ν 350.216,05 Εύρω  
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός (Ε.Ο+Ε.Ε.) 63.038,89 Εύρω  
Απρό βλεπτα74 (πόσόστόύ  15% επι  της δαπα νης εργασιω ν και τόύ κόνδύλι όύ Ε.Ο+Ε.Ε.) 
61.988,24 Εύρω , πόύ αναλω νόνται σύ μφωνα με τόύς ό ρόύς τόύ α ρθρόύ 156 παρ. 3.(α) τόύ 
ν. 4412/2016. 
Απόλόγιστικα  ΑΕΕΚ: 10.000,00 Εύρω  
Αναθεω ρηση: 18.445,53Εύρω  
ΦΠΑ: 120.885,29 Εύρω   
Δεν πρόβλε πεται ρη τρα πρό σθετης καταβόλη ς (πριμ). 
 
Η παρόύ σα σύ μβαση δεν ύπόδιαιρει ται σε τμη ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό σύ νόλό καθω ς 
αφόρα  αναπό σπαστα σε ενιαι ό αντικει μενό.  
 

11.2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Άγιός Νικό λαός (Αιδηψό ς)  
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 
Τό ε ργό αφόρα  την απόκατα σταση τόύ παραλιακόύ  δημότικόύ  δρό μόύ Λόύτρω ν Αιδηψόύ  – 
Αγι όύ Νικόλα όύ. Οι εργασι ες βελτι ωσης-σύντη ρησης και απόκατα στασης τόύ Δημότικόύ  
Δρό μόύ θα γι νόύν ω στε να εξασφαλισθει  η όδικη  ασφα λεια των κατόι κων.  
 

Επισημαίνεται ό τι, τό φύσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δημόπρατόύ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όύσιωδω ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της σύ μβασης, κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 4 
τόύ α ρθρόύ 132 ν. 4412/2016. Δύνατό τητα μεταβόλη ς ύφι σταται, μό νό ύπό  τις πρόύ πόθε σεις των 
α ρθρων 13275 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται η χρη ση των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόύς ακό λόύθόύς ό ρόύς και περιόρισμόύ ς: 

• Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» της πρόκη ρύξης, όύ τε όι πρόδιαγραφε ς τόύ ε ργόύ, ό πως 
περιγρα φόνται στα σύμβατικα  τεύ χη, όύ τε καταργει ται όμα δα εργασιω ν της αρχικη ς σύ μβασης.  

• Δεν θι γεται η πληρό τητα, πόιό τητα και λειτόύργικό τητα τόύ ε ργόύ.  

• Δεν χρησιμόπόιει ται για την πληρωμη  νε ων εργασιω ν πόύ δεν ύπη ρχαν στην αρχικη  σύ μβαση.  

• Δεν ύπερβαι νει η δαπα νη αύτη , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
τόύ ε ργόύ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) της σύμβατικη ς δαπα νης όμα δας εργασιω ν τόύ ε ργόύ 
όύ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας σύ μβασης χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τιμω ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στην αθρόιστικη  αύτη  ανακεφαλαι ωση 
λαμβα νόνται ύπό ψη μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νης από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλη.  





24 

Τα πόσα  πόύ εξόικόνόμόύ νται, εφό σόν ύπερβαι νόύν τα ανωτε ρω ό ρια (20% η  και 10%), μειω νόύν 
ισό πόσα τη δαπα νη της αξι ας σύ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. 
Για τη χρη ση των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωση η σύ μφωνη γνω μη τόύ 
Τεχνικόύ  Σύμβόύλι όύ, ύ στερα από  ειση γηση τόύ φόρε α ύλόπόι ησης. 
Ο πρόύ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται η παρα γραφός αύτη  αναλύ εται σε Οόμα δες 
εργασιω ν, όι όπόι ες σύντι θενται από  εργασι ες πόύ ύπα γόνται σε ενιαι α ύπόσύ νόλα τόύ τεχνικόύ  
αντικειμε νόύ των ε ργων, ε χόύν παρό μόιό τρό πό κατασκεύη ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  
ε κπτωσης στις τιμε ς μόνα δας τόύς. Με από φαση τόύ Υπόύργόύ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, η 
όπόι α μετα  την ε κδόση  της θα ε χει εφαρμόγη  σε ό λα τα ως α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες 
εργασιω ν ανα  κατηγόρι α ε ργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η σύνόλικη  πρόθεσμι α εκτε λεσης τόύ ε ργόύ, όρι ζεται σε ε ξι (06) μη νες από  την ημε ρα ύπόγραφη ς 
της σύ μβασης76.  
Αναλύτικό τερα στόιχει α για τις πρόθεσμι ες  τόύ ε ργόύ αναφε ρόνται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγη  τόύ Αναδό χόύ, θα γι νει σύ μφωνα με την «ανόικτη  διαδικασι α» τόύ α ρθρόύ 

27 τόύ ν. 4412/2016 και ύπό  τις πρόύ πόθε σεις τόύ νό μόύ αύτόύ .  
 13.2 Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα σύνταχθει  και ύπόβληθει  σύ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόύ ν. 4412/2016, καθω ς και στην παρ. 3.5 
περ. γ ε ως στ της παρόύ σας.  

13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να ύπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 77 
13.4  Δεν επιτρε πεται η ύπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.78 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόύ αντικειμε νόύ της σύ μβασης.  
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριό για την ανα θεση της σύ μβασης ει ναι η πλε όν σύμφε ρόύσα από  όικόνόμικη  α πόψη 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ).  
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την σύμμετόχη  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται η κατα θεση από  τόύς σύμμετε χόντες 

όικόνόμικόύ ς φόρει ς, κατα  τόύς ό ρόύς της παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 72  τόύ ν. 4412/2016, 
εγγύητικη ς επιστόλη ς σύμμετόχη ς, πόύ ανε ρχεται στό πόσό  των δε κα χιλια δων 
εβδόμη ντα τριω ν εύρω  και εβδόμη ντα επτα  λεπτω ν (10.073,77€).79 

 Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγύ ηση σύμμετόχη ς περιλαμβα νει 
και τόν ό ρό ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις ύπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόύ σύμμετε χόύν στην ε νωση. 

 
15.2 Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς σύμμετόχη ς περιλαμβα νόύν, σύ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 

12 τόύ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόύθα στόιχει α:  
 α) την ημερόμηνι α ε κδόσης, 
 β) τόν εκδό τη, 
 γ) την αναθε τόύσα αρχη  η  τόν κύ ριό τόύ ε ργόύ η  τό φόρε α κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ 

Δη μός Ιστιαι ας Αιδηψόύ ,  πρός τόν όπόι ό απεύθύ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  της εγγύ ησης, 
 ε) τό πόσό  πόύ καλύ πτει η εγγύ ηση, 
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 στ) την πλη ρη επωνύμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διεύ θύνση τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α ύπε ρ 
τόύ όπόι όύ εκδι δεται η εγγύ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης),  
ζ) τόύς ό ρόύς ό τι: αα) η εγγύ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφύ λακτα, ό δε 
εκδό της παραιτει ται τόύ δικαιω ματός της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωση κατα πτωσης αύτη ς, τό πόσό  της κατα πτωσης ύπό κειται στό εκα στότε 
ισχύ όν τε λός χαρτόση μόύ. (Η ύπόπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγύη σεις πόύ 
παρε χόνται με γραμμα τιό τόύ Ταμει όύ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων).  

 η) τα στόιχει α της διακη ρύξης ( αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόύ ) και την  καταληκτικη  
ημερόμηνι α ύπόβόλη ς πρόσφόρω ν,  

 θ) την ημερόμηνι α λη ξης η  τόν χρό νό ισχύ ός της εγγύ ησης,  
 ι) την ανα ληψη ύπόχρε ωσης από  τόν εκδό τη της εγγύ ησης να καταβα λει τό πόσό  της 

εγγύ ησης όλικα  η  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  από  απλη  ε γγραφη ειδόπόι ηση 
εκει νόύ πρός τόν όπόι ό απεύθύ νεται.  

 
15.3 Η εγγύ ηση σύμμετόχη ς πρε πει να ισχύ ει τόύλα χιστόν για τρια ντα (30) ημε ρες μετα  τη 

λη ξη τόύ χρό νόύ ισχύ ός της πρόσφόρα ς τόύ α ρθρόύ 19 της παρόύ σας, η τόι με χρι        
10-12-2023 α λλως η πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει , πριν τη 
λη ξη της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  τόύς πρόσφε ρόντες να παρατει νόύν, πριν τη λη ξη 
τόύς, τη δια ρκεια ισχύ ός της πρόσφόρα ς και της εγγύ ησης σύμμετόχη ς.  

 
15.4 Η εγγύ ηση σύμμετόχη ς καταπι πτει, αν ό πρόσφε ρων: 

• απόσύ ρει την πρόσφόρα  τόύ κατα  τη δια ρκεια ισχύ ός αύτη ς,  
• παρε χει, εν γνω σει τόύ, ψεύδη  στόιχει α η  πληρόφόρι ες πόύ αναφε ρόνται στό 

α ρθρό 22  
• δεν πρόσκόμι σει εγκαι ρως τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 της παρόύ σας 

δικαιόλόγητικα  

• στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόύ α ρθρόύ 103 τόύ ν. 4412/2016, περι  
πρό σκλησης για ύπόβόλη  δικαιόλόγητικω ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, αν, 
κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, σύ μφωνα με τα α ρθρό 4.2 της 
παρόύ σας, διαπιστωθει  ό τι τα στόιχει α πόύ δηλω θηκαν στό ΕΕΕΣ ει ναι εκ 
πρόθε σεως απατηλα , η  ό τι ε χόύν ύπόβληθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α, η  αν, 
από  τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  πόύ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και 
εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνύ εται η μη σύνδρόμη  των λό γων απόκλεισμόύ  τόύ 
α ρθρόύ 18 η  η πλη ρωση μιας η  περισσό τερων από  τις απαιτη σεις των,  

• δεν πρόσε λθει εγκαι ρως για ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ . 
• ύπόβα λει μη κατα λληλη πρόσφόρα  με την ε ννόια της περ. 46 της παρ. 1 τόύ 

α ρθρόύ2 τόύ ν. 4412/2016 
• δεν ανταπόκριθει  στη σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόύσας αρχη ς εντό ς της 

πρόβλεπό μενης, στό α ρθρό 4.1 (η) πρόθεσμι ας και δεν ύπόβα λλει εξηγη σεις, σε 
περι πτωση ασύνη θιστα χαμηλη ς πρόσφόρα ς80 

  
15.5  Η εγγύ ηση σύμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση της εγγύ ησης  
 καλη ς εκτε λεσης. 
 
 Η εγγύ ηση σύμμετόχη ς επιστρε φεται στόύς λόιπόύ ς πρόσφε ρόντες, σύ μφωνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόύ ν. 4412/201681. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1 Δεν πρόβλε πεται. 
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την ύπόγραφη  της σύ μβασης απαιτει ται η παρόχη  εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης, σύ μφωνα 
με τό α ρθρό 72 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016, τό ύ ψός της όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  της 
εκτιμω μενης αξι ας της σύ μβασης (η  τόύ τμη ματός της σύ μβασης, σε περι πτωση ύπόδιαι ρεσης σε 
τμη ματα), χωρι ς να σύμπεριλαμβα νόνται τα δικαιω ματα πρόαι ρεσης, χωρι ς Φ.Π.Α. και 
κατατι θεται με χρι και την ύπόγραφη  τόύ σύμφωνητικόύ 82 . 

Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της σύ μβασης κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόι α 
σύνεπα γεται αύ ξηση της σύμβατικη ς αξι ας, η αναθε τόύσα αρχη  όφει λει να απαιτει  από  τόν 
ανα δόχό να καταθε σει, με χρι και την ύπόγραφη  της τρόπόπόιημε νης σύ μβασης, σύμπληρωματικη  
εγγύ ηση τό ύ ψός της όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  τόύ πόσόύ  της αύ ξησης της αξι ας της 
σύ μβασης, χωρι ς ΦΠΑ. 

Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόύν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στην 
παρα γραφό 15.2 της παρόύ σας, πλην της περ. (η), και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό της 
σχετικη ς σύ μβασης . 
 
Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης της σύ μβασης καλύ πτει σύνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμόγη  
ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόύσας αρχη ς η  τόύ κύρι όύ τόύ ε ργόύ 
ε ναντι τόύ αναδό χόύ. 

Ο χρό νός ισχύ ός της εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης πρε πει να ει ναι μεγαλύ τερός κατα  τρεις (3) 
τόύλα χιστόν μη νες από  τό α θρόισμα της σύμβατικη ς πρόθεσμι ας, της όριακη ς πρόθεσμι ας και τόύ 
χρό νόύ ύπόχρεωτικη ς σύντη ρησης τόύ ε ργόύ, σύ μφωνα με τό α ρθρό 171 τόύ ν. 4412 και τα 
ε γγραφα της παρόύ σας σύ μβασης. 

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς, στην περι πτωση 
παρα βασης από  τόν ανα δόχό των ό ρων της σύ μβασης, ό πως αύτη  ειδικό τερα όρι ζει.  

Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης, καταπι πτόύν με αιτιόλόγημε νη από φαση της 
αναθε τόύσας αρχη ς, η όπόι α εκδι δεται μετα  από  πρόηγόύ μενη ειση γηση της Διεύθύ νόύσας 
Υπηρεσι ας.83 

Ειδικα , σε περι πτωση όριστικόπόι ησης της από φασης ε κπτωσης τόύ αναδό χόύ, τό σύ νόλό των 
εγγύη σεων για την καλη  εκτε λεση τόύ ε ργόύ, καταπι πτει ύπε ρ τόύ κύρι όύ τόύ ε ργόύ, ως ειδικη  
πόινικη  ρη τρα, και κατα  με γιστό με χρι τό ύπόλειπό μενό πρός κατασκεύη  πόσό  της σύ μβασης και 
εφό σόν ληφθει  ύπό ψη πρός επιστρόφη  αρνητικό ς λόγαριασμό ς.84 

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης, ό πως αύτη  διαμόρφω θηκε κατό πιν τρόπόπόιη σεων της σύ μβασης, 
κατα  τό α ρθρό 132 τόύ ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα  από  την ε γκριση της τελικη ς 
επιμε τρησης από  τη διεύθύ νόύσα ύπηρεσι α, κατα  πόσόστό  εβδόμη ντα τόις εκατό  (70%) της 
σύνόλικη ς αξι ας.85  

Τό σύ νόλό των εγγύη σεων καλη ς εκτε λεσης επιστρε φεται χωρι ς καθύστε ρηση, αμε σως μετα  από  
την ε γκριση τόύ πρωτόκό λλόύ παραλαβη ς και την ε γκριση τόύ τελικόύ  λόγαριασμόύ  τόύ ε ργόύ.  

17.2 Εγγύ ηση καλη ς λειτόύργι ας  

Δεν πρόβλε πεται. 

17. 3 Οι κρατη σεις της παρ. 12 τόύ α ρθρόύ 152 τόύ ν. 4412/2016, περι  λόγαριασμω ν και 
πιστόπόιη σεων, μπόρει  να αντικατασταθόύ ν όπότεδη πότε από  τόν ανα δόχό, μερικα  η  όλικα , με 
ισό πόση εγγύητικη  επιστόλη . Οι εγγύη σεις αύτε ς περιόρι ζόνται κατα  πόσόστό  πε ντε τόις εκατό  
(5%) επι  της αξι ας των εργασιω ν πόύ περιλαμβα νόνται στις ύπόβεβλημε νες στην ύπηρεσι α 
επιμετρη σεις. Η μει ωση απόφασι ζεται από  τη διεύθύ νόύσα ύπηρεσι α, ύ στερα από  αι τηση τόύ 
αναδό χόύ, η όπόι α σύνόδεύ εται από  ειδικό  απόλόγισμό  των εργασιω ν των όπόι ων ε χόύν 
ύπόβληθει  όι επιμετρη σεις.86 
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  η  
χρηματόδότικα  ιδρύ ματα η  ασφαλιστικε ς επιχειρη σεις κατα  την ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 14 τόύ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόύ λειτόύργόύ ν νό μιμα στα κρα τη - με λη 
της Ένωσης η  τόύ Εύρωπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  Χω ρόύ η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόύν, 
σύ μφωνα με τις ισχύ όύσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αύτό . Μπόρόύ ν, επι σης, να εκδι δόνται από  τό 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόύ Ταμει όύ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων με 

παρακατα θεση σε αύτό  τόύ αντι στόιχόύ χρηματικόύ  πόσόύ .87 Αν σύσταθει  παρακαταθη κη με 
γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα 
τόκόμερι δια η  μερι σματα πόύ λη γόύν κατα  τη δια ρκεια της εγγύ ησης επιστρε φόνται μετα  τη λη ξη 
τόύς στόν ύπε ρ όύ η εγγύ ηση όικόνόμικό  φόρε α.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α/αναδό χόύ από  
ε να η  περισσό τερόύς εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόύ, ανεξαρτη τως τόύ ύ ψόύς των.   
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους88.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω ν89 όρι ζεται η 10-10-
2022, ημε ρα Δεύτε ρα και ώρα14.00. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17-10-
2022, ημέρα Δυτέρα και ώρα 10.00π.μ. 

 

Αν, για λό γόύς ανωτε ρας βι ας η  για τεχνικόύ ς λό γόύς δεν διενεργηθει  η απόσφρα γιση κατα  την 
όρισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη με ρα αύτη  δεν ε χει ύπόβληθει  καμι α πρόσφόρα , η απόσφρα γιση και η 
καταληκτικη  ημερόμηνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδη πότε α λλη ημε ρα, με από φαση της 
αναθε τόύσας αρχη ς. Η από φαση αύτη  κόινόπόιει ται  στόύς πρόσφε ρόντες, με σω της 
λειτόύργικό τητας “Επικόινωνι α”,  πε ντε (5) τόύλα χιστόν εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α ημερόμηνι α,  
και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσελι δα της αναθε τόύσας αρχη ς, εφό σόν διαθε τει, καθω ς και 
στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πύ λης 
www.promitheus.gov.gr τόύ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε α αύτη  ημερόμηνι α δεν καταστει  δύνατη  η 
απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δεν ύπόβληθόύ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ημερόμηνι α, 
εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δύ ό πρόηγόύ μενων εδαφι ων. Σε περι πτωση πόύ 
και στη νε α αύτη  ημερόμηνι α δεν καταστει  δύνατη  η απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δεν 
ύπόβληθόύ ν πρόσφόρε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης για τό εν λό γω 
ε ργό με την εκ νε όύ τη ρηση ό λων των διατύπω σεων δημόσιό τητας πόύ πρόβλε πόνται στις 
διατα ξεις τόύ παρό ντός (επαναληπτικό ς διαγωνισμό ς, σύ μφωνα με τις διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 98 
παρ. 1 περ. α τόύ ν. 4412/2016). 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θε ύπόβαλλό μενη πρόσφόρα  δεσμεύ ει τόν σύμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τη δια ταξη τόύ 
α ρθρόύ 97 τόύ ν. 4412/2016, για δια στημα δε κα τριω ν (13) μηνω ν90, από  την ημερόμηνι α λη ξης της 
πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς των πρόσφόρω ν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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19.2 Πρόσφόρα  πόύ όρι ζει χρό νό ισχύ ός μικρό τερό από  αύτό ν πόύ πρόβλε πεται στό παρό ν 
απόρρι πτεται ως μη κανόνικη 91. 
 

19.3 Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη τόύ χρό νόύ ισχύ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  
τόύς πρόσφε ρόντες να παρατει νόύν τη δια ρκεια ισχύ ός της  πρόσφόρα ς τόύς και της εγγύ ησης 
σύμμετόχη ς. κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό  δια στημα ι σό με τό πρόβλεπό μενό στην παρ. 19.1.  
Μετα  από  τη λη ξη και τόύ παραπα νω ανω τατόύ χρόνικόύ  όρι όύ παρα τασης ισχύ ός της 
πρόσφόρα ς, τα απότελε σματα της παρόύ σας διαδικασι ας ανα θεσης ματαιω νόνται, εκτό ς αν η 
αναθε τόύσα αρχη  κρι νει, κατα  περι πτωση, αιτιόλόγημε να, ό τι η σύνε χιση της διαδικασι ας 
εξύπηρετει  τό δημό σιό σύμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ σύμμετε χόύν στη διαδικασι α 
μπόρόύ ν να επιλε ξόύν να παρατει νόύν την πρόσφόρα  τόύς, εφό σόν τόύς ζητηθει  πριν από  την 
πα ρόδό τόύ ανωτε ρω ανω τατόύ όρι όύ παρα τασης της πρόσφόρα ς τόύς. Η διαδικασι α ανα θεσης 
σύνεχι ζεται με ό σόύς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόύς και απόκλει όνται όι λόιπόι  όικόνόμικόι  
φόρει ς. 
 
19.4 Αν λη ξει ό χρό νός ισχύ ός των πρόσφόρω ν και δεν ζητηθει  παρα ταση της πρόσφόρα ς, η 
αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται, με αιτιόλόγημε νη από φαση  της, εφό σόν η εκτε λεση της σύ μβασης 
εξύπηρετει  τό δημό σιό σύμφε ρόν, να ζητη σει, εκ των ύστε ρων, από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ 
σύμμετε χόύν στη διαδικασι α να παρατει νόύν τόν χρό νό ισχύ ός της πρόσφόρα ς τόύς,  καθω ς και 
της εγγύ ησης σύμμετόχη ς, όπό τε η διαδικασι α σύνεχι ζεται με τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, όι όπόι όι 
πρόε βησαν στις ανωτε ρω ενε ργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρόύ σα Διακη ρύξη αναρτη θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρόύσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στό σχετικό 
ηλεκτρόνικό χώρό τόύ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Σύστημικό Αύξόντα Αριθμό:192224 [εφόσον 
είναι γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτύακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) τόύ ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστόσελι δα της αναθε τόύσας αρχη ς (www. dimosistiaiasaidipsou.  gr), (εφό σόν  διαθε τει), 
αναρτα ται σχετικη  ενημε ρωση, σύ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 2 της παρόύ σας .  

 
4. Περι ληψη της παρόύ σας Διακη ρύξης δημόσιεύ εται στόν Ελληνικό  Τύ πό92, σύ μφωνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξόδα των εκ της κει μενης νόμόθεσι ας απαραι τητων δημόσιεύ σεων της περι ληψης της δημόπρασι ας 
στην όπόι α αναδει χθηκε ανα δόχός, βαρύ νόύν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρω τό λόγαριασμό  
πληρωμη ς τόύ ε ργόύ.  Τα ε ξόδα δημόσιεύ σεων των τύχό ν πρόηγόύ μενων διαγωνισμω ν για την ανα θεση 
τόύ ι διόύ ε ργόύ, καθω ς και τα ε ξόδα των μη απαραι τητων εκ τόύ νό μόύ δημόσιεύ σεων βαρύ νόύν την 
αναθε τόύσα αρχη  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόύ ε ργόύ. 

 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης93 
 
Δεν προβλέπεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύ μβαση ανατι θεται βα σει τόύ κριτηρι όύ τόύ α ρθρόύ 14 της παρόύ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τη σύμμετόχη  βα σει της παρ. Α τόύ α ρθρόύ 22 της παρόύ σας και πληρόι  τα 
κριτη ρια επιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόύ α ρθρόύ 22 της παρόύ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαι ωμα σύμμετόχη ς ε χόύν φύσικα  η  νόμικα  πρό σωπα, η  ενω σεις αύτω ν  94   πόύ 
δραστηριόπόιόύ νται στην κατηγόρι α/ες ε ργόύ ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ95  και πόύ ει ναι εγκατεστημε να σε96: 
α) σε κρα τός-με λός της Ένωσης, 
β) σε κρα τός-με λός τόύ Εύρωπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  Χω ρόύ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόύ ε χόύν ύπόγρα ψει και κύρω σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόύ η ύπό  ανα θεση δημό σια 
σύ μβαση καλύ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 797 και τις γενικε ς σημειω σεις τόύ σχετικόύ  
με την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Σύμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόύ δεν εμπι πτόύν στην περι πτωση γ΄ της παρόύ σας παραγρα φόύ και ε χόύν 
σύνα ψει διμερει ς η  πόλύμερει ς σύμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημόσι ων 
σύμβα σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης98. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας σύμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσης99, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων σύμμετε χόύν ύπό  τόύς ό ρόύς των παρ. 2, 3 και 4 τόύ α ρθρόύ 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόύ α ρθρόύ 76  τόύ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβληθόύ ν σύγκεκριμε νη νόμικη  μόρφη  για την ύπόβόλη  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωση πόύ η ε νωση αναδειχθει  ανα δόχός η νόμικη  της μόρφη  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόύ να εξασφαλι ζεται η ύ παρξη ενό ς και μόναδικόύ  φόρόλόγικόύ  μητρω όύ για την ε νωση (πχ 
κόινόπραξι α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόύ ν ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς.  

Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχύ όύν τα εξη ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22 Α της παρόύ σας, αύτε ς θα πρε πει να ικανόπόιόύ νται από  
κα θε με λός της ε νωσης  

- αναφόρικα  με τις απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22.Β της παρόύ σας, κα θε με λός της ε νωσης θα πρε πει να 
ει ναι εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μητρω ό, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα στό ως α νω α ρθρό, 
τόύλα χιστόν σε μια από  τις κατηγόρι ες πόύ αφόρα  στό ύπό  ανα θεση ε ργό. Περαιτε ρω, αθρόιστικα  
πρε πει να καλύ πτόνται ό λες όι κατηγόρι ες τόύ ε ργόύ.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τη σύμμετόχη  στην παρόύ σα διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης, 
εφό σόν σύντρε χει στό πρό σωπό  τόύ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φύσικό  η  νόμικό  πρό σωπό) η  σε 
ε να από  τα με λη τόύ (αν πρό κειται περι  ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόύς λό γόύς των 
παρακα τω περιπτω σεων: 
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22.A.1. Όταν ύπα ρχει εις βα ρός τόύ αμετα κλητη100 καταδικαστικη  από φαση για ε να από  τα ακό λόύθα  
εγκλη ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αύτη  όρι ζεται στό α ρθρό 2 της από φασης-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ της 24ης Οκτωβρι όύ 2008, για την καταπόλε μηση τόύ όργανωμε νόύ 
εγκλη ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλη ματα τόύ α ρθρόύ 187 τόύ Πόινικόύ  Κω δικα 
(εγκληματικη  όργα νωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 της σύ μβασης περι  της καταπόλε μησης της 
δωρόδόκι ας, στην όπόι α ενε χόνται ύπα λληλόι των Εύρωπαι κω ν Κόινότη των η  των κρατω ν-μελω ν της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 2 της από φασης-πλαι σιό 
2003/568/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ της 22ας Ιόύλι όύ 2003, για την καταπόλε μηση της δωρόδόκι ας στόν 
ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στό εθνικό  δι καιό τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α, και τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α πόλιτικω ν πρόσω πων), 236 
(δωρόδόκι α ύπαλλη λόύ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α δικαστικω ν λειτόύργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρι α 
επιρρόη ς – μεσα ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκι α στόν ιδιωτικό  τόμε α) τόύ Πόινικόύ  Κω δικα, 

γ) απάτη, εις βα ρός των όικόνόμικω ν σύμφερό ντων της Ένωσης κατα  την ε ννόια των α ρθρων 3 και 4 
της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/1371 τόύ Εύρωπαι κόύ  Κόινόβόύλι όύ και τόύ Σύμβόύλι όύ της 5ης Ιόύλι όύ 2017 
σχετικα  με την καταπόλε μηση, με σω τόύ πόινικόύ  δικαι όύ, της απα της εις βα ρός των όικόνόμικω ν 
σύμφερό ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α 
πόλιτικω ν πρόσω πων), 216 (πλαστόγραφι α), 236 (δωρόδόκι α ύπαλλη λόύ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α 
δικαστικω ν λειτόύργω ν), 242 (ψεύδη ς βεβαι ωση, νό θεύση κ.λπ.) 374 (διακεκριμε νη κλόπη ), 375 
(ύπεξαι ρεση), 386 (απα τη), 386Α (απα τη με ύπόλόγιστη ), 386Β (απα τη σχετικη  με τις επιχόρηγη σεις), 
390 (απιστι α) τόύ Πόινικόύ  Κω δικα και των α ρθρων 155 επ. τόύ Εθνικόύ  Τελωνειακόύ  Κω δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ό ταν αύτα  στρε φόνται κατα  των όικόνόμικω ν σύμφερό ντων της Εύρωπαι κη ς 
Ένωσης η  σύνδε όνται με την πρόσβόλη  αύτω ν των σύμφερό ντων, καθω ς και τα εγκλη ματα των 
α ρθρων 23 (διασύνόριακη  απα τη σχετικα  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόύρικε ς διατα ξεις για την πόινικη  
πρόστασι α των όικόνόμικω ν σύμφερό ντων της Εύρωπαι κη ς Ένωσης) τόύ ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστηριό τητες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/541 τόύ Εύρωπαι κόύ  
Κόινόβόύλι όύ και τόύ Σύμβόύλι όύ της 15ης Μαρτι όύ 2017, για την καταπόλε μηση της τρόμόκρατι ας και 
την αντικατα σταση της από φασης-πλαισι όύ 2002/475/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ και για την τρόπόπόι ηση 
της από φασης 2005/671/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η  ηθικη  αύτόύργι α η  σύνε ργεια 
η  από πειρα δια πραξης εγκλη ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 14 αύτη ς, και τα εγκλη ματα των α ρθρων 
187Α και 187Β τόύ Πόινικόύ  Κω δικα, καθω ς και τα εγκλη ματα των α ρθρων 32-35 τόύ ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, 
ό πως αύτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2015/849 τόύ Εύρωπαι κόύ  Κόινόβόύλι όύ και τόύ 
Σύμβόύλι όύ της 20ης Μαι όύ  2015, σχετικα  με την πρό ληψη της χρησιμόπόι ησης τόύ 
χρηματόπιστωτικόύ  σύστη ματός για τη νόμιμόπόι ηση εσό δων από  παρα νόμες δραστηριό τητες η  για 
τη χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, την τρόπόπόι ηση τόύ κανόνισμόύ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόύ 
Εύρωπαι κόύ  Κόινόβόύλι όύ και τόύ Σύμβόύλι όύ, και την κατα ργηση της όδηγι ας 2005/60/ΕΚ τόύ 
Εύρωπαι κόύ  Κόινόβόύλι όύ και τόύ Σύμβόύλι όύ και της όδηγι ας 2006/70/ΕΚ της Επιτρόπη ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλη ματα των α ρθρων 2 και 39 τόύ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 της 
Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ τόύ Εύρωπαι κόύ  Κόινόβόύλι όύ και τόύ Σύμβόύλι όύ της 5ης Απριλι όύ 2011, για 
την πρό ληψη και την καταπόλε μηση της εμπόρι ας ανθρω πων και για την πρόστασι α των θύμα των της, 
καθω ς και για την αντικατα σταση της από φασης-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλι όύ (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλη ματα τόύ α ρθρόύ 323Α τόύ Πόινικόύ  Κω δικα (εμπόρι α ανθρω πων). Ο 
όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σης ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόύ όπόι όύ εκδό θηκε αμετα κλητη 
καταδικαστικη  από φαση ει ναι με λός τόύ διόικητικόύ , διεύθύντικόύ  η  επόπτικόύ  όργα νόύ τόύ εν λό γω 
όικόνόμικόύ  φόρε α η  ε χει εξόύσι α εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόύ σε αύτό . 





31 

Η ύπόχρε ωση τόύ πρόηγόύ μενόύ εδαφι όύ αφόρα : 

α) Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νης εύθύ νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόύχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), τόύς διαχειριστε ς. 

β) Στις περιπτω σεις ανωνύ μων εταιρειω ν (Α.Ε.) τόν Διεύθύ νόντα Σύ μβόύλό, τα με λη τόύ Διόικητικόύ  
Σύμβόύλι όύ, καθω ς και τα πρό σωπα στα όπόι α με από φαση τόύ Διόικητικόύ  Σύμβόύλι όύ ε χει ανατεθει  
τό σύ νόλό της διαχει ρισης και εκπρόσω πησης της εταιρει ας. 
 
γ) Στις περιπτω σεις των σύνεταιρισμω ν, τα με λη τόύ Διόικητικόύ  Σύμβόύλι όύ, η  

δ) στις ύπό λόιπες περιπτω σεις νόμικω ν πρόσω πων, τόν, κατα  περι πτωση, νό μιμό  εκπρό σωπό101. 

 

22.A.2 

α) Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετη σει τις ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  
εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης και αύτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση με 
τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ , σύ μφωνα με διατα ξεις της χω ρας ό πόύ ει ναι εγκατεστημε νός η  την 
εθνικη  νόμόθεσι α  η /και  

β) η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λληλα με σα ό τι ό πρόσφε ρων ε χει αθετη σει τις 
ύπόχρεω σεις τόύ ό σόν αφόρα  την καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλληνας πόλι της η  ε χει την εγκατα σταση  τόύ στην Ελλα δα, όι ύπόχρεω σεις τόύ 
πόύ αφόρόύ ν τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλύ πτόύν, τό σό την κύ ρια, ό σό και την επικόύρικη  
ασφα λιση. 

Οι ύπόχρεω σεις των περ. α’ και β’ θεωρει ται ό τι δεν ε χόύν αθετηθει  εφό σόν δεν ε χόύν καταστει  
ληξιπρό θεσμες η  εφό σόν αύτε ς ε χόύν ύπαχθει  σε δεσμεύτικό  διακανόνισμό  πόύ τηρει ται. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπληρω σει τις ύπόχρεω σεις τόύ, ει τε καταβα λλόντας τόύς 
φό ρόύς η  τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης πόύ όφει λει, σύμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωση, 
των δεδόύλεύμε νων τό κων η  των πρόστι μων, ει τε ύπαγό μενός σε δεσμεύτικό  διακανόνισμό  για την 
καταβόλη  τόύς, στό με τρό πόύ τηρει  τόύς ό ρόύς τόύ δεσμεύτικόύ  κανόνισμόύ 102 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαι ρεση, για τόύς πιό κα τω επιτακτικόύ ς λό γόύς δημό σιόύ σύμφε ρόντός............103 
(ό πως δημό σιας ύγει ας η  πρόστασι ας τόύ περιβα λλόντός, όι όπόι όι σύμπληρω νόνται από  την 
αναθε τόύσα αρχη  ) δεν εφαρμό ζόνται όι παρα γραφόι  22.A.1 και 22.A.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].  

β) Κατ’ εξαι ρεση, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δύσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων η  των εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης δεν ε χόύν καταβληθει  η  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενημερω θηκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόύ όφει λεται λό γω αθε τησης των ύπόχρεω σεω ν τόύ ό σόν 
αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τη 
δύνατό τητα να λα βει με τρα, σύ μφωνα με τό τελεύται ό εδα φιό της περ. β' της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 73 ν. 
4412/2016, πριν από  την εκπνόη  της πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς πρόσφόρα ς τόύ α ρθρόύ 18 της παρόύ σας, 
δεν εφαρμό ζεται 104η παρα γραφός 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:105 
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(α) ε χει αθετη σει τις ύπόχρεω σεις πόύ πρόβλε πόνται στην παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 18 τόύ ν. 4412/2016,  
περι  αρχω ν πόύ εφαρμό ζόνται στις διαδικασι ες σύ ναψης δημόσι ων σύμβα σεων,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  ύπό  πτω χεύση η  ε χει ύπαχθει  σε διαδικασι α  ειδικη ς εκκαθα ρισης 
η  τελει  ύπό  αναγκαστικη  διαχει ριση από  εκκαθαριστη  η  από  τό δικαστη ριό η  ε χει ύπαχθει  σε 
διαδικασι α πτωχεύτικόύ  σύμβιβασμόύ  η  ε χει αναστει λει τις επιχειρηματικε ς τόύ δραστηριό τητες η  ε χει 
ύπαχθει  σε διαδικασι α εξύγι ανσης και δεν τηρει  τόύς ό ρόύς αύτη ς η  εα ν βρι σκεται σε όπόιαδη πότε 
ανα λόγη κατα σταση πρόκύ πτόύσα από  παρό μόια διαδικασι α, πρόβλεπό μενη σε εθνικε ς διατα ξεις 
νό μόύ.  

Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει  να μην απόκλει ει ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των 
καταστα σεων πόύ αναφε ρόνται στην παρόύ σα περι πτωση, ύπό  την πρόύ πό θεση ό τι η αναθε τόύσα 
αρχη  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε θε ση να εκτελε σει τη σύ μβαση, λαμβα νόντας ύπό ψη 
τις ισχύ όύσες διατα ξεις και τα με τρα για τη σύνε χιση της επιχειρηματικη ς τόύ λειτόύργι ας (παρ. 5 
α ρθρόύ 73 τόύ ν. 4412/2016), 106 

(γ) εα ν, με την επιφύ λαξη της παραγρα φόύ 3β τόύ α ρθρόύ 44 τόύ ν. 3959/2011(Α΄93), περι  πόινικω ν 
κύρω σεων και α λλων διόικητικω ν σύνεπειω ν, η αναθε τόύσα αρχη  διαθε τει επαρκω ς εύ λόγες ενδει ξεις 
πόύ όδηγόύ ν στό σύμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας σύνη ψε σύμφωνι ες με α λλόύς όικόνόμικόύ ς 
φόρει ς με στό χό τη στρε βλωση τόύ ανταγωνισμόύ , 

(δ) εα ν μι α κατα σταση σύ γκρόύσης σύμφερό ντων κατα  την ε ννόια τόύ α ρθρόύ 24 τόύ ν. 4412/2016 
δεν μπόρει  να θεραπεύθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλωσης τόύ ανταγωνισμόύ  από  την πρό τερη σύμμετόχη  των όικόνόμικω ν 
φόρε ων κατα  την πρόετόιμασι α της διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης, σύ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό 
α ρθρό 48 τόύ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπεύθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρη  η  επαναλαμβανό μενη πλημμε λεια κατα  την 
εκτε λεση όύσιω δόύς απαι τησης στό πλαι σιό πρόηγόύ μενης δημό σιας σύ μβασης, πρόηγόύ μενης 
σύ μβασης με αναθε τόντα φόρε α η  πρόηγόύ μενης σύ μβασης παραχω ρησης πόύ ει χε ως απότε λεσμα 
την πρό ωρη καταγγελι α της πρόηγόύ μενης σύ μβασης, απόζημιω σεις η  α λλες παρό μόιες κύρω σεις, 

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός εκ πρόθε σεως σόβαρω ν  απατηλω ν δηλω σεων, κατα  
την παρόχη  των πληρόφόριω ν πόύ απαιτόύ νται για την εξακρι βωση της απόύσι ας των λό γων 
απόκλεισμόύ  η  την πλη ρωση των κριτηρι ων επιλόγη ς, ε χει απόκρύ ψει τις πληρόφόρι ες αύτε ς η  δεν 
ει ναι σε θε ση να πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγητικα  πόύ απαιτόύ νται κατ’ εφαρμόγη  τόύ α ρθρόύ 79 τόύ ν. 
4412/2016, περι  Εύρωπαι κόύ  Ενιαι όύ Εγγρα φόύ Σύ μβασης, καθω ς και τόύ α ρθρόύ 23 της παρόύ σας, 

(η) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτό τρό πό τη διαδικασι α λη ψης 
απόφα σεων της αναθε τόύσας αρχη ς, να απόκτη σει εμπιστεύτικε ς πληρόφόρι ες πόύ ενδε χεται να τόύ 
απόφε ρόύν αθε μιτό πλεόνε κτημα στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης η  να παρα σχει με απατηλό  τρό πό 
παραπλανητικε ς πληρόφόρι ες πόύ ενδε χεται να επηρεα σόύν όύσιωδω ς τις απόφα σεις πόύ αφόρόύ ν 
τόν απόκλεισμό , την επιλόγη  η  την ανα θεση, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α την ακεραιό τητα  τόύ. 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τη σύμμετόχη  στη διαδικασι α σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν σύντρε χόύν όι πρόύ πόθε σεις εφαρμόγη ς της παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 8 τόύ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 107 

Οι ύπόχρεώσεις της παρόύσης αφόρόύν στις ανώνύμες εταιρείες πόύ ύπόβάλλόύν πρόσφόρά 
αύτότελώς ή ως μέλη ένωσης ή πόύ σύμμετέχόύν στό μετόχικό κεφάλαιό άλλόύ νόμικόύ πρόσώπόύ 
πόύ ύπόβάλλει πρόσφόρά ή σε νόμικά πρόσωπα της αλλόδαπής  πόύ αντιστόιχόύν σε ανώνύμη 
εταιρεία. 
 
Εξαιρόύνται της ύπόχρέωσης αύτής:  
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α) όι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Εύρωπαϊκής Ένωσης ή τόύ Οργανισμόύ 
Οικόνόμικής Σύνεργασίας και Ανάπτύξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) όι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφόύ των όπόίων ελέγχόνται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικόύ (asset/fund managers) 
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών σύμμετόχών (private equity firms), ύπό την 
πρόϋπόθεση ότι όι τελεύταίες αύτές εταιρείες ελέγχόύν, σύνόλικά πόσόστό πόύ ύπερβαίνει τό 
εβδόμήντα πέντε τόις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι επόπτεύόμενες από Επιτρόπές 
Κεφαλαιαγόράς ή άλλες αρμόδιες χρηματόόικόνόμικές αρχές κρατών μελών της Εύρωπαϊκής Ένωσης 
ή τόύ Ο.Ο.Σ.Α.108 

 

22.Α.6. Η αναθε τόύσα αρχη  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη 
δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν απόδεικνύ εται ό τι αύτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
η  παραλει ψεων αύτόύ  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόηγόύ μενων παραγρα φων. 109  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.110 

 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόύ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόύ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόύς 22.Α.1 και 22.Α.4111, εκτό ς από  την περι πτωση β, μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α112 
πρόκειμε νόύ να απόδει ξει ό τι τα με τρα πόύ ε λαβε επαρκόύ ν για να απόδει ξόύν την αξιόπιστι α τόύ, 
παρό τι σύντρε χει ό σχετικό ς λό γός απόκλεισμόύ . Για τόν σκόπό  αύτό ν, ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
απόδεικνύ ει ό τι ε χει καταβα λει η  ε χει δεσμεύθει  να καταβα λει απόζημι ωση για ζημι ες πόύ 
πρόκλη θηκαν από  τό πόινικό  αδι κημα η  τό παρα πτωμα, ό τι ε χει διεύκρινι σει τα γεγόνό τα και τις 
περιστα σεις με όλόκληρωμε νό τρό πό, με σω ενεργόύ  σύνεργασι ας με τις ερεύνητικε ς αρχε ς, και ε χει 
λα βει σύγκεκριμε να τεχνικα  και όργανωτικα  με τρα, καθω ς και με τρα σε επι πεδό πρόσωπικόύ  

κατα λληλα για την απόφύγη  περαιτε ρω πόινικω ν αδικημα των η  παραπτωμα των. 113 Τα με τρα πόύ 
λαμβα νόνται από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς αξιόλόγόύ νται σε σύνα ρτηση με τη σόβαρό τητα και τις 
ιδιαι τερες περιστα σεις τόύ πόινικόύ  αδικη ματός η  τόύ παραπτω ματός. Εα ν τα στόιχει α κριθόύ ν 
επαρκη , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται από  τη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης. Αν τα 
με τρα κριθόύ ν ανεπαρκη , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  φόρε α τό σκεπτικό  της από φασης αύτη ς. 
Οικόνόμικό ς φόρε ας πόύ ε χει απόκλειστει , σύ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με τελεσι δικη από φαση, 
από  τη σύμμετόχη  σε διαδικασι ες σύ ναψης σύ μβασης η  ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπόρει  να κα νει 
χρη ση της ανωτε ρω δύνατό τητας κατα  την περι όδό τόύ απόκλεισμόύ  πόύ όρι ζεται στην εν λό γω 
από φαση 

22.Α.8. Η από φαση για την διαπι στωση της επα ρκειας η  μη των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  την 
πρόηγόύ μενη παρα γραφό εκδι δεται σύ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόύ α ρθρόύ 73 τόύ ν. 
4412/2016. 114 

 
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας, σε βάρός τόύ όπόίόύ έχει επιβληθεί η κύρωση τόύ όριζόντιόύ 
απόκλεισμόύ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για τό χρόνικό διάστημα πόύ αύτή όρίζει 
απόκλείεται από την παρόύσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 115 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριό τητας, απαιτει ται  όι 
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όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μητρω ό πόύ τηρει ται στό 
κρα τός εγκατα σταση ς τόύς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μητρω ό Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικό  δια στημα 
πόύ εξακόλόύθόύ ν να ισχύ όύν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 65 τόύ π.δ. 71/2019 η  στό Μητρω ό 
Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από  την ε ναρξη ισχύ ός τόύ τελεύται όύ η  
στα Μητρω α Περιφερειακω ν Ενότη των116, ανα  περι πτωση, στην κατηγόρι α/-ιες ε ργόύ τόύ α ρθρόύ 21 
της παρόύ σας117. Οι πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι σε κρα τός με λός της Εύρωπαι κη ς Ένωσης 
απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μητρω α τόύ παραρτη ματός ΧΙ τόύ Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια118 

 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία 
και τάξη Μ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 (α) του 
Ν.4412/2016. 
 
Οι εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό  δια στημα πόύ 
εξακόλόύθόύ ν να ισχύ όύν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 65 τόύ π.δ. 71/2019, δεν θα πρε πει να 
ύπερβαι νόύν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικω ν σύμβα σεων, 
σύ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόύ ν. 3669/2008, ό πως ισχύ ει. 

Μετα  από  τη λη ξη των ως α νω μεταβατικω ν διατα ξεων και την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ π.δ 71/2019, 
όι εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε πει να ύπερβαι νόύν 
τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικω ν σύμβα σεων, σύ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 64 αύτόύ . 

Σε περίπτωση ένωσης όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα119 

Οι όικόνόμικόι  πρε πει να διαθε τόύν τόύλάχιστόν την στελέχωση πόύ αναφέρεται στό άρθρό 100 τόύ 
Ν3669/2008 παρ. 4α και σύγκεκριμένα 1 ΜΕΚ Γ΄ η  2 ΜΕΚ Β΄ η  1 ΜΕΚ  Β΄  & 2 ΜΕΚ Α΄ στα ε ργα 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για τόύς δραστηριόπόιόύ μενόύς στην Ελλα δα όικόνόμικόύ ς φόρει ς.  
Σε περίπτωση ένωσης όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης120 

Οι όικόνόμικόι  φόρει ς όφει λόύν να διαθε τόύν, επι  πόινη  απόκλεισμόύ , κατα  τόν χρό νό ύπόβόλη ς της 
πρόσφόρα ς τόύς, τα ακό λόύθα: 

1. Πιστόπόιητικό  ISO 9001 Σύστη ματός διαχει ρισης Πόιό τητας η  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  
από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την κατασκεύη , σύντη ρηση και 
διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη επικινδύ νων στερεω ν απόβλη των. 

2.Πιστόπόιητικό  ISO 14001 Σύστη ματός Περιβαλλόντικη ς διαχει ρισης η  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει 
εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την κατασκεύη , σύντη ρηση 
και διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη επικινδύ νων στερεω ν 
απόβλη των. 

3.Πιστόπόιητικό  ISO 45001 Σύστη ματός Διαχει ρισης Υγει ας και Ασφα λειας στην Εργασι α η  ισόδύ ναμό, 
τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την 
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κατασκεύη , σύντη ρηση και διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη 
επικινδύ νων στερεω ν απόβλη των. 

 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  
με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στηρι ζεται στις 
ικανό τητες α λλων φόρε ων, ασχε τως της νόμικη ς φύ σης των δεσμω ν τόύ με αύτόύ ς. Στην περίπτωση 
αύτή, απόδεικνύόύν ότι θα έχόύν στη διάθεσή τόύς τόύς αναγκαίόύς πόρόύς, με την πρόσκόμιση της 
σχετικής δέσμεύσης των φόρέων στην ικανότητα των όπόίων στηρίζόνται. 

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια πόύ σχετι ζόνται με τόύς τι τλόύς σπόύδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα 
πόύ όρι ζόνται στην περι πτωση στ τόύ Με ρόύς ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ Πρόσαρτη ματός Α ν. 
4412/2016 η  με την σχετικη  επαγγελματικη  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόύ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τητες α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελεύται όι θα εκτελε σόύν τις εργασι ες η  τις ύπηρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόύ νται όι σύγκεκριμε νες ικανό τητες. 

 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτη ρια πόύ 
σχετι ζόνται με την όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αύτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόύ  ύπεύ θύνόι121 για την εκτε λεση της σύ μβασης. 

Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η ε νωση μπόρει  να στηρι ζεται στις ικανό τητες των 
σύμμετεχό ντων στην ε νωση η  α λλων φόρε ων (για τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και 
χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα). 
 
Η αναθε τόύσα αρχη  ελε γχει, σύ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 της παρόύ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
ικανό τητες των όπόι ων πρότι θεται να στηριχθει  ό πρόσφε ρων, πληρόύ ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς 
και, εα ν σύντρε χόύν λό γόι απόκλεισμόύ  κατα  τα όριζό μενα στην παρόύ σα διακη ρύξη.  
 
Η αναθέτόύσα αρχή απαιτεί από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν φόρέα πόύ δεν πληρόί 
σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό σύντρέχόύν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόύ άρθρόύ 22.Α της 
παρόύσας. 
 
Η αντικατα σταση τόύ φόρε α, στις ικανό τητες τόύ όπόι όύ στηρι ζεται ό όικόνόμικό ς φόρε ας πόύ δεν 
πληρόι  σχετικό  κριτη ριό επιλόγη ς  η  για τόν όπόι όν σύντρε χόύν λό γόι απόκλεισμόύ  της παρόύ σας, 
γι νεται κατό πιν πρό σκλησης πρός τόν όικόνόμικό  φόρε α, εντό ς τρια ντα (30) ημερω ν από  την 
ημερόμηνι α κόινόπόι ησης της πρό σκλησης στόν όικόνόμικό  φόρε α, για κα θε τρι τό στις ικανό τητες τόύ 
όπόι όύ στηρι ζεται, στό πλαι σιό της παρόύ σας διαδικασι ας ανα θεσης σύ μβασης. Ο φόρε ας με τόν όπόι ό 
αντικαθι σταται ό φόρε ας τόύ πρόηγόύ μενόύ εδαφι όύ δεν επιτρε πεται να αντικατασταθει  εκ νε όύ. 
 

Η εκτε λεση των ......122 γι νεται ύπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα η , αν η πρόσφόρα  ύπόβα λλεται από  
ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόύς σύμμετε χόντες στην ε νωση αύτη . 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής123 
 

23.1 Κατα  την ύπόβόλη  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς ύπόβα λλόύν τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), σύ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, τό όπόι ό 
ισόδύναμει  με  ενημερωμε νη ύπεύ θύνη δη λωση, με τις σύνε πειες τόύ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα σταση των πιστόπόιητικω ν πόύ εκδι δόύν δημό σιες αρχε ς η  
τρι τα με ρη, επιβεβαιω νόντας ό τι ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πληρόι  τις ακό λόύθες πρόύ πόθε σεις:  
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόύ α ρθρόύ 22 Α της παρόύ σας, 
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β) πληρόι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς τα όπόι α ε χόύν καθόρισθει , σύ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε της 
παρόύ σας. 
 
Σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπόρει  να ζητηθει  από  τόύς 
πρόσφε ρόντες να ύπόβα λλόύν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα  της επό μενης παραγρα φόύ, ό ταν αύτό  
απαιτει ται για την όρθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
 
Τό ΕΕΕΣ φε ρει ύπόγραφη  με ημερόμηνι α εντό ς τόύ χρόνικόύ  διαστη ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόύ ν να 
ύπόβα λλόνται πρόσφόρε ς.  
 
Αν στό δια στημα πόύ μεσόλαβει  μεταξύ  της ημερόμηνι ας ύπόγραφη ς τόύ ΕΕΕΣ και της καταληκτικη ς 
ημερόμηνι ας ύπόβόλη ς πρόσφόρω ν ε χόύν επε λθει μεταβόλε ς στα δηλωθε ντα στόιχει α, εκ με ρόύς τόύ, 
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικό ς φόρε ας απόσύ ρει την πρόσφόρα  τόύ, χωρι ς να απαιτει ται από φαση της 
αναθε τόύσας αρχη ς. Στη σύνε χεια μπόρει  να την ύπόβα λει εκ νε όύ με επι καιρό ΕΕΕΣ.124. 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας δύ ναται να διεύκρινι ζει τις δηλω σεις και πληρόφόρι ες πόύ παρε χει στό ΕΕΕΣ με 
σύνόδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση, την όπόι α ύπόβα λλει μαζι  με τό ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  την ύπόβόλη  τόύ ΕΕΕΣ, καθω ς και της σύνόδεύτικη ς ύπεύ θύνης δη λωσης, ει ναι δύνατη , με μό νη 
την ύπόγραφη  τόύ κατα  περι πτωση εκπρόσω πόύ τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, η πρόκαταρκτικη  από δειξη 
των λό γων απόκλεισμόύ  πόύ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 της παρόύ σας, για τό σύ νόλό των 
φύσικω ν πρόσω πων πόύ ει ναι με λη τόύ διόικητικόύ , διεύθύντικόύ  η  επόπτικόύ  όργα νόύ τόύ η  ε χόύν 
εξόύσι α εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόύ σε αύτό ν 125. 
 
Ως εκπρό σωπός τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, για την εφαρμόγη  τόύ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αύτόύ , ό πως πρόκύ πτει από  τό ισχύ όν καταστατικό  η  τό πρακτικό  εκπρόσω πηση ς τόύ 
κατα  τό χρό νό ύπόβόλη ς της πρόσφόρα ς η  τό αρμόδι ως εξόύσιόδότημε νό φύσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες σύ ναψης σύμβα σεων η  για τη σύγκεκριμε νη 
διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης126. 

Ο όικόνόμικός φόρέας φέρει την ύπόχρέωση, να δηλώσει, μέσω τόύ ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτόύσα αρχή, ως έχόύσα την απόκλειστική αρμόδιότητα ελέγχόύ για την τύχόν σύνδρόμή λόγων 
απόκλεισμόύ127, την κατάστασή τόύ σε σχέση με τόύς λόγόύς πόύ πρόβλέπόνται στό άρθρό 73 τόύ ν. 
4412/2016 και στό άρθρό 22.Α  της παρόύσης128 και ταύτόχρόνα να επικαλεσθεί και τύχόν ληφθέντα 
μέτρα πρός απόκατάσταση της αξιόπιστίας τόύ. 

Επισημαι νεται ό τι, κατα  την απα ντηση όικόνόμικόύ  φόρε α στό ερω τημα τόύ ΕΕΕΣ η  α λλόύ αντι στόιχόύ 
εντύ πόύ η  δη λωσης για σύ ναψη σύμφωνιω ν με α λλόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς με στό χό τη στρε βλωση 
τόύ ανταγωνισμόύ , η σύνδρόμη  περιστα σεων, ό πως η τριετη ς παραγραφη  της παρ. 10 τόύ α ρθρόύ 73, 
περι  λό γων απόκλεισμόύ , η  η εφαρμόγη  της παρ. 3β τόύ α ρθρόύ 44 τόύ ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύ εται 
στό σχετικό  πεδι ό πόύ πρόβα λλει κατό πιν θετικη ς απα ντησης. 
 
Οι πρόηγόύ μενες αρνητικε ς απαντη σεις στό ανωτε ρω ερω τημα τόύ ΕΕΕΣ η  α λλόύ αντι στόιχόύ εντύ πόύ 
η  δη λωσης, από  όικόνόμικόύ ς φόρει ς όι όπόι όι εμπι πτόύν στό πεδι ό εφαρμόγη ς της παρ. 3β τόύ α ρθρόύ 
44 τόύ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόύ ν τόν λό γό απόκλεισμόύ  των περ. ζ’ η / και θ’ της παρ. 4 τόύ 
α ρθρόύ 73 τόύ παρό ντός και δεν απαιτει ται να δηλωθόύ ν κατα  τη σύμπλη ρωση τόύ ΕΕΕΣ και κα θε 
αντι στόιχόύ εντύ πόύ. 
 
Όσόν αφόρα  τις ύπόχρεω σεις  για την καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (περ. α’ και 
β’ της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 73 τόύ ν. 4412/2016) αύτε ς θεωρει ται ό τι δεν ε χόύν αθετηθει  εφό σόν δεν 
ε χόύν καταστει  ληξιπρό θεσμες η  εφό σόν ε χόύν ύπαχθει  σε δεσμεύτικό  διακανόνισμό  πόύ τηρει ται. 
Στην περι πτωση αύτη , ό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ύπόχρεόύ ται να απαντη σει καταφατικα  στό σχετικό  
πεδι ό τόύ ΕΕΕΣ, με τό όπόι ό ερωτα ται εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει ανεκπλη ρωτες ύπόχρεω σεις ό σόν 
αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης η , κατα  περι πτωση, εα ν ε χει 
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αθετη σει τις παραπα νω ύπόχρεω σεις τόύ. 129 
 
Στην περι πτωση ύπόβόλη ς πρόσφόρα ς από  ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), ύπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός της ε νωσης. 
 
Στην περι πτωση πόύ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δηλω νει στό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) την πρό θεση  τόύ για ανα θεση ύπεργόλαβι ας, ύπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόύ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόύ ύπεργόλα βόύ. 

 
Στην περι πτωση πόύ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες ενό ς η  περισσό τερων 
φόρε ων ύπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόύ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θε φόρε α, στις ικανό τητες τόύ όπόι όύ 
στηρι ζεται. 
 
Τε λός, επισημαι νεται ό τι όι πρόσφε ρόντες δηλω νόύν τό ανεκτε λεστό ύπό λόιπό εργόλαβικω ν 
σύμβα σεων στό Με ρός IV τόύ ΕΕΕΣ, Ενό τητα Β («Οικόνόμικη  και Χρηματόόικόνόμικη  Επα ρκεια»), στό 
πεδι ό «Λόιπε ς όικόνόμικε ς η  χρηματόόικόνόμικε ς απαιτη σεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Τό δικαι ωμα σύμμετόχη ς και όι ό ρόι και πρόύ πόθε σεις σύμμετόχη ς, ό πως όρι στηκαν στα α ρθρα 21 και 
22 της παρόύ σας, κρι νόνται: 
α) κατα  την ύπόβόλη  της πρόσφόρα ς, με την ύπόβόλη  τόύ ΕΕΕΣ,  
β) κατα  την ύπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν κατακύ ρωσης, σύ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α  ε ως δ) και  
γ)κατα  την εξε ταση της ύπεύ θύνης δη λωσης, σύ μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 τόύ α ρθρόύ 105 τόύ 
ν.4412/16, και στό α ρθρό 4.2  (ε) της παρόύ σας. 
 
Στην περι πτωση πόύ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αύτω ν στηρι ζεται στις ικανό τητες 
α λλων φόρε ων, σύ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ της παρόύ σας, όι φόρει ς στην ικανό τητα των όπόι ων 
στηρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αύτω ν, ύπόχρεόύ νται στην ύπόβόλη  των 
δικαιόλόγητικω ν πόύ απόδεικνύ όύν ό τι δεν σύντρε χόύν όι λό γόι απόκλεισμόύ  τόύ α ρθρόύ 22 Α της 
παρόύ σας και ό τι πληρόύ ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς κατα  περι πτωση (α ρθρόύ 22 Β – Ε). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ύπόχρεόύ νται να ύπόβα λλόύν δικαιόλόγητικα  η  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόύ η αναθε τόύσα αρχη  ε χει τη δύνατό τητα να λαμβα νει τα πιστόπόιητικα  η  τις 
σύναφει ς πληρόφόρι ες απεύθει ας με σω πρό σβασης σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων σε όπόιόδη πότε κρα τός 
- με λός της Ένωσης, η όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μητρω ό σύμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρησης, ηλεκτρόνικό  σύ στημα απόθη κεύσης εγγρα φων η  σύ στημα πρόεπιλόγη ς. Η δη λωση για την 
πρό σβαση σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). 
Η δη λωση για την πρό σβαση σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων εμπεριε χεται  στό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), στό όπόι ό περιε χόνται επι σης όι πληρόφόρι ες πόύ απαιτόύ νται για τόν 
σύγκεκριμε νό σκόπό , ό πως η ηλεκτρόνικη  διεύ θύνση της βα σης δεδόμε νων, τύχό ν δεδόμε να 
αναγνω ρισης και, κατα  περι πτωση, η απαραι τητη δη λωση σύναι νεσης.  
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ύπόχρεόύ νται να ύπόβα λόύν δικαιόλόγητικα , ό ταν η αναθε τόύσα αρχη  πόύ 
ε χει αναθε σει τη σύ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιόλόγητικα  αύτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόύ α ρθρόύ 23.3 ε ως 23.10 της παρόύ σας, ύπόβα λλόνται και γι νόνται 
απόδεκτα , σύ μφωνα με τα αναλύτικα  όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 (β) της παρόύ σας. Τα απόδεικτικά 
έγγραφα σύντάσσόνται στην ελληνική γλώσσα ή σύνόδεύόνται από επίσημη μετάφρασή τόύς στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τό άρθρό 6 της παρόύσας. Η αναθέτόύσα αρχή μπόρεί να ζητεί από 
πρόσφέρόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σημείό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να ύπόβάλλόύν όλα 
ή όρισμένα δικαιόλόγητικά, όταν αύτό απαιτείται για την όρθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετικη ς ηλεκτρόνικη ς πρό σκλησης από  την αναθε τόύσα αρχη , 
ύπόβα λλει τα ακό λόύθα δικαιόλόγητικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 της παρόύ σας130: 

Για την από δειξη της μη σύνδρόμη ς των λό γων απόκλεισμόύ  τόύ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
ύπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγητικα : 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου η , ελλει ψει αύτόύ , ισόδύ ναμόύ εγγρα φόύ πόύ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόύ κρα τόύς-με λόύς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόύ 
ει ναι εγκατεστημε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκύ πτει ό τι πληρόύ νται αύτε ς όι 

πρόύ πόθε σεις, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την ύπόβόλη  τόύ131. Η ύπόχρε ωση 
πρόσκό μισης τόύ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελεύται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  
της παραγρα φόύ Α.1 τόύ α ρθρόύ 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόύ εκδι δεται από  την αρμό δια αρχη  τόύ 
όικει όύ κρα τόύς - με λόύς η  χω ρας, περι  τόύ ό τι ε χόύν εκπληρωθει  όι ύπόχρεω σεις τόύ όικόνόμικόύ  
φόρε α, ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβόλη  των 
εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)132, σύ μφωνα με την ισχύ όύσα 
νόμόθεσι α τόύ κρα τόύς εγκατα στασης η  την ελληνικη  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόύ να είναι εν ισχύ κατά 
τό χρόνό ύπόβόλής τόύ, άλλως, στην περίπτωση πόύ δεν αναφέρεται σε αύτό χρόνός ισχύός, πόύ να 
έχει εκδόθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ύπόβόλή τόύ133. 

Για τόύς πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι η  εκτελόύ ν ε ργα στην Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγητικα  πόύ ύπόβα λλόνται ει ναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόύ εκδι δεται από  την Ανεξα ρτητη Αρχη  Δημόσι ων 
Εσό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες σύμμετε χει για τα 
δημό σια ε ργα πόύ ει ναι σε εξε λιξη. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα ύπόβα λλόύν ύπεύ θύνη δη λωση134 
περι  τόύ ό τι δεν ε χόύν ύπόχρε ωση καταβόλη ς φό ρων στην Ελλα δα. Σε περι πτωση πόύ ε χόύν τε τόια 
ύπόχρε ωση θα ύπόβα λλόύν σχετικό  απόδεικτικό  της  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με 
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]135 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόύ εκδι δεται από  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη  
ενημερό τητα καλύ πτει τις ασφαλιστικε ς ύπόχρεω σεις τόύ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόύ  φόρε α α) ως 
φύσικό  η  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόύς με σχε ση εξαρτημε νης εργασι ας, β) για ε ργα πόύ 
εκτελει  μό νός τόύ η  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χη-μηχανικόύ ς τόύ πόύ στελεχω νόύν τό 
πτύχι ό της εργόληπτικη ς επιχει ρησης και πόύ ε χόύν ύπόχρε ωση ασφα λισης στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας 
πρω ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς ύπόβα λλόύν απόδεικτικό  
ασφαλιστικη ς ενημερό τητας (κύ ριας και επικόύρικη ς ασφα λισης) για τό πρόσωπικό  τόύς με σχε ση 
εξαρτημε νης εργασι ας. Δεν απότελόύ ν από δειξη ενημερό τητας της πρόσφε ρόύσας εταιρι ας, 
απόδεικτικα  ασφαλιστικη ς ενημερό τητας  των φύσικω ν πρόσω πων πόύ στελεχω νόύν τό πτύχι ό της 
εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φύσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόύ δεν ύπόβα λόύν 
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τα α νω απόδεικτικα , ύπόβα λλόύν ύπεύ θύνη δη λωση περι  τόύ ό τι δεν απασχόλόύ ν πρόσωπικό , για τό 
όπόι ό ύπα ρχει ύπόχρε ωση ασφα λισης σε ημεδαπόύ ς ασφαλιστικόύ ς όργανισμόύ ς. Αν απασχόλόύ ν 
τε τόιό πρόσωπικό , πρε πει να ύπόβα λλόύν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστικη ς ενημερό τητας 
εκδιδό μενό από  τόν eΕΦΚΑ.  

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 

β3) υπεύθυνη δήλωση τόύ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση με 
τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ  για την αθε τηση των ύπόχρεω σεω ν τόύ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  
φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης.  

 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22136: πιστόπόιητικό  πόύ εκδι δεται από  την αρμό δια 
δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόύ όικει όύ κρα τόύς - με λόύς η  χω ρας, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) 
μη νες πριν από  την ύπόβόλη  τόύ137.  
 
Για τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ ει ναι εγκαταστημε νόι η  εκτελόύ ν ε ργα στην Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»138, με τό όπόι ό βεβαιω νεται ό τι δεν 
τελόύ ν ύπό  πτω χεύση, πτωχεύτικό  σύμβιβασμό , αναγκαστικη  διαχει ριση, δεν ε χόύν ύπαχθει  σε 
διαδικασι α εξύγι ανσης  καθω ς και  ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  ύπό  εκκαθα ριση με δικαστικη  
από φαση. Τό εν λό γω πιστόπόιητικό  εκδι δεται από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό της ε δρας τόύ όικόνόμικόύ  
φόρε α.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε 
φόρα  ισχύ όύν.  Τα φύσικα  πρό σωπα δεν ύπόβα λλόύν πιστόπόιητικό  περι  μη θε σης σε εκκαθα ριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αύτά εμφανίζόνται στό taxisnet,  
από την όπόία να πρόκύπτει η μη αναστόλή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τόύς. 

 
Πρόκειμένόύ για τα σωματεία και τόύς σύνεταιρισμόύς, τό Ενιαίό Πιστόπόιητικό Δικαστικής 
Φερεγγύότητας εκδίδεται για τα σωματεία από τό αρμόδιό Πρωτόδικείό, και για τόύς σύνεταιρισμόύς 
για τό χρόνικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από τό Ειρηνόδικείό και μετά την παραπάνω ημερόμηνία 
από τό Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός η  χω ρα δεν εκδι δει τα ύπό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικα  η  ό πόύ τα 
πιστόπόιητικα  αύτα  δεν καλύ πτόύν ό λες τις περιπτω σεις ύπό   1 και 2 και 4 (β) τόύ α ρθρόύ 22 Α, τό 
ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χω ρες ό πόύ δεν πρόβλε πεται ε νόρκη βεβαι ωση, από  ύπεύ θύνη δη λωση τόύ ενδιαφερόμε νόύ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, σύμβόλαιόγρα φόύ η  αρμό διόύ επαγγελματικόύ  η  
εμπόρικόύ  όργανισμόύ  τόύ κρα τόύς με λόύς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόύ ει ναι 
εγκατεστημε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. 

Στην περι πτωση αύτη  όι αρμό διες δημό σιες αρχε ς παρε χόύν επι σημη δη λωση στην όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα η  τα  πιστόπόιητικα  της παρόύ σας παραγρα φόύ η  ό τι τα ε γγραφα η  τα  
πιστόπόιητικα  αύτα  δεν καλύ πτόύν ό λες τις περιπτω σεις πόύ αναφε ρόνται στα ύπό   1 και 2 και 4 (β) 





40 

τόύ α ρθρόύ 22 Α της παρόύ σας  

Οι επι σημες δηλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόύ επιγραμμικόύ  απόθετηρι όύ πιστόπόιητικω ν 

(e-Certis) 139 τόύ α ρθρόύ 81 τόύ ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22140, ύπόβα λλεται ύπεύ θύνη 
δη λωση τόύ πρόσφε ρόντός ό τι δεν σύντρε χόύν στό πρό σωπό  τόύ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόύ 141. 

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22142, για τις εργόληπτικε ς 
επιχειρη σεις πόύ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. ύπόβα λλόνται πιστόπόιητικα  χόρηγόύ μενα από  τα 
αρμό δια επιμελητη ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ό πως πρόβλε πεται στη με αριθ. 
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) από φαση, περι  ενημερό τητας πτύχι όύ, ό πως ισχύ ει, από  τα 
όπόι α απόδεικνύ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαι ωση τόύ Μ.Ε.Κ. πόύ στελεχω νόύν την εργόληπτικη  
επιχει ρηση, δεν ε χόύν διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

Μετα  τη λη ξη ισχύ ός των μεταβατικω ν διατα ξεων τόύ α ρθρόύ 65 τόύ π.δ. 71/2019 και την πλη ρη 
ε ναρξη ισχύ ός των διατα ξεω ν τόύ τελεύται όύ, για τις εγγεγραμμε νες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόληπτικε ς 
επιχειρη σεις, η μη σύνδρόμη  τόύ ως α νω λό γόύ απόκλεισμόύ  περι  σόβαρόύ  επαγγελματικόύ  
παραπτω ματός, απόδεικνύ εται με την ύπόβόλη  τόύ πιστόπόιητικόύ  τόύ Τμη ματός ΙΙ τόύ εν λό γω 
μητρω όύ πόύ σύνιστα  επι σημό κατα λόγό, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 47 τόύ 
ως α νω π.δ. 

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

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) 

Για την από δειξη της μη σύνδρόμη ς τόύ λό γόύ απόκλεισμόύ  της παραγρα φόύ Α.5 τόύ α ρθρόύ 22  
ύπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νύμη εταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 143, εφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός είναι ανώνύμη 
εταιρία ή νόμικό πρόσωπό στη μετόχική σύνθεση τόύ όπόίόύ σύμμετέχει ανώνύμη εταιρεία ή νόμικό 
πρόσωπό της αλλόδαπής  πόύ αντιστόιχεί σε ανώνύμη εταιρεία 144 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την ύπόχρέωση όνόμαστικόπόίησης των μετόχών τόύς κατά την 
περ. α) τόύ άρθρόύ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσόν αφόρά την εξαίρεση της περ. β) τόύ ίδιόύ άρθρόύ, για την απόδειξη τόύ ελέγχόύ δικαιωμάτων 
ψήφόύ, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αύτή είναι διαφόρετική τόύ 
πρόσωρινόύ αναδόχόύ,  πρόσθετη ύπεύθύνη δήλωση τόύ τελεύταίόύ, στις όπόίες αναφέρόνται όι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικόύ ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών σύμμετόχών, ανά περίπτωση και τό σύνόλικό πόσόστό των δικαιωμάτων ψήφόύ πόύ 
ελέγχόύν στην ελεγχόμενη από αύτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. 145 

 

 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
- Πιστόπόιητικό  ΓΕΜΗ, από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς πόύ να έχει εκδόθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ύπόβόλή τόύ.146 
- Αναλύτικη  κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόύ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αύτα  ει ναι καταχωρημε να στό βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, 
τό πόλύ  τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες  πριν από  την ημε ρα ύπόβόλη ς της πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
πρόσκόμι ζόύν μό νό την αναλύτικη  κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν 
αριθμό  των μετόχω ν κα θε μετό χόύ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αύτα  ει ναι καταχωρημε να στό 
βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, τό πόλύ  τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ημε ρα ύπόβόλη ς 
της πρόσφόρα ς καθω ς η απαι τηση για την ύπόβόλη  τόύ πιστόπόιητικόύ  από  τό όπόι ό να πρόκύ πτει 





41 

ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, καλύ πτεται σύ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 της παρόύ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφό σόν,κατα  τό δι καιό της ε δρας τόύς, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμίζόύν: 
i) πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχής τόύ κράτόύς της έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 

μετόχές είναι όνόμαστικές, 
ii) αναλύτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετόχών τόύ κάθε μετόχόύ, όπως τα στόιχεία 

αύτά είναι καταχωρημένα στό βιβλίό μετόχων της εταιρείας με ημερόμηνία τό πόλύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν την ύπόβόλή πρόσφόράς, 

iii) κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει η όνόμαστικόπόίηση μέχρι φύσικόύ 
πρόσώπόύ των μετόχών, πόύ έχει σύντελεστεί τις τελεύταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ύπόβόλής της πρόσφόράς.  

 
 
 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετόχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμίζόύν: 
i) βεβαίωση περί μη ύπόχρέωσης όνόμαστικόπόίησης των μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν 

ύπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται ύπεύθύνη δήλωση τόύ διαγωνιζόμενόύ, 
ii) έγκύρη και ενημερωμένη κατάσταση πρόσώπων πόύ κατέχόύν τόύλάχιστόν 1% των 

μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόύ, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτόια κατάσταση, πρόσκόμίζεται σχετική κατάσταση πρόσώπων, πόύ 

κατέχόύν τόύλάχιστόν ένα τόις εκατό (1%) των μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόύ, σύμφωνα με την 
τελεύταία Γενική Σύνέλεύση, αν τα πρόσωπα αύτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η εταιρεία αιτιόλόγεί τόύς λόγόύς πόύ δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτόύσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική εύχέρεια κατά την κρίση της αιτιόλόγίας αύτής. Εναπόκειται στην αναθέτόύσα 
αρχή να απόδείξει τη δύνατότητα της εταιρείας να ύπόβάλλει την πρόαναφερόμενη κατάσταση, 
διαφόρετικά η μη ύπόβόλή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννόμες σύνέπειες σε βάρός της 
εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικύρωμένα από την κατά νόμόν αρμόδια αρχή τόύ κράτόύς 
της έδρας τόύ ύπόψηφίόύ και να σύνόδεύόνται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       
Ελλει ψεις στα δικαιόλόγητικα  όνόμαστικόπόι ησης των μετόχω ν σύμπληρω νόνται, κατα  τό α ρθρό 9 της 
παρόύ σας. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης ύπόβα λλεται η ύπεύ θύνη δη λωση της κόινη ς από φασης 
των Υπόύργω ν Ανα πτύξης και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», ύπόγεγραμμε νη 
σύ μφωνα με τό α ρθρό 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την περι πτωση τόύ α ρθρόύ 22.Α.9. της παρόύ σας διακη ρύξης, ύπεύ θύνη δη λωση τόύ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόύ από φαση απόκλεισμόύ . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριό τητας, όι 
πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα ύπόβα λλόύν βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠ 
με χρι τη λη ξη της μεταβατικη ς περιό δόύ ισχύ ός, σύ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 71/2019, και από  
την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ τελεύται όύ βεβαι ωση εγγραφη ς στό Τμη μα Ι τόύ Μητρω όύ 
Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)147, η  βεβαι ωση εγγραφη ς στα Μητρω α 
Περιφερειακω ν Ενότη των, ανα  περι πτωση, στην/στις κατηγόρι α/ες ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
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(β) Οι πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι σε λόιπα  κρα τη με λη της Εύρωπαι κη ς Ένωσης 
πρόσκόμι ζόύν τις δηλω σεις και πιστόπόιητικα  πόύ περιγρα φόνται στό Παρα ρτημα XI τόύ 
Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016. 
 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόύ ει ναι εγκατεστημε νόι σε κρα τός με λός τόύ Εύρωπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  Χω ρόύ 
(Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες πόύ ε χόύν ύπόγρα ψει και κύρω σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόύ η ύπό  ανα θεση 
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικε ς σημειω σεις τόύ 
σχετικόύ  με την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Σύμφωνι ας, η  σε τρι τες χω ρες πόύ δεν εμπι πτόύν 
στην πρόηγόύ μενη  περι πτωση και ε χόύν σύνα ψει διμερει ς η  πόλύμερει ς σύμφωνι ες με την Ένωση σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημόσι ων σύμβα σεων, πρόσκόμι ζόύν πιστόπόιητικό  αντι στόιχόύ 
επαγγελματικόύ  η  εμπόρικόύ  μητρω όύ. Στην περι πτωση πόύ χω ρα δεν τηρει  τε τόιό μητρω ό, τό 
ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χω ρες ό πόύ δεν πρόβλε πεται ε νόρκη βεβαι ωση, από  ύπεύ θύνη δη λωση τόύ ενδιαφερόμε νόύ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, σύμβόλαιόγρα φόύ η  αρμό διόύ επαγγελματικόύ  η  
εμπόρικόύ  όργανισμόύ  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόύ ει ναι εγκατεστημε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας, ό τι δεν τηρει ται τε τόιό μητρω ό και ό τι ασκει  τη δραστηριό τητα τόύ α ρθρόύ 21 της παρόύ σας. 
 
 Τα ως α νω δικαιόλόγητικα  ύπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόύν εκδόθει  ε ως τρια ντα 
(30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ύπόβόλη  τόύς, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις 
ε κδόσης αύτω ν πρόβλε πεται σύγκεκριμε νός χρό νός ισχύ ός και ει ναι σε ισχύ  κατα  την ύπόβόλη  τόύς148 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνύ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ η  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:  

 
• ει τε από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό των πληρόφόριω ν πόύ 

περιε χει, με χρι τη λη ξη της μεταβατικη ς περιό δόύ ισχύ ός, σύ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 
71/2019, και από  την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ τελεύται όύ, βεβαι ωση εγγραφη ς στό Τμη μα ΙΙ 
τόύ Μητρω όύ Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στην περι πτωση πόύ όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22.Γ δεν καλύ πτόνται  από  την ως α νω  
βεβαι ωση εγγραφη ς, με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) 
τόύ Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016.  
 

Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να ύπόβα λλεται για την από δειξη μό νό όρισμε νων 
απαιτη σεων όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας τόύ α ρθρόύ 22.Γ, ενω  για την από δειξη 
των λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016,  ανα λόγα με την τιθε μενη στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την από δειξη της απαι τησης της μη ύπε ρβασης των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικω ν σύμβα σεων: 
• με την ύπόβόλη  ενημερό τητας πτύχι όύ εν ισχύ ει, σύνόδεύό μενης, ανα  περι πτωση, από  πι νακα 

ό λων των ύπό  εκτε λεση ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
η  ύπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό ύπό λόιπό ανα  ε ργό και τό σύνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τα ε ργα πόύ ει ναι ύπό  εξε λιξη και δεν σύμπεριλαμβα νόνται στην ενημερό τητα 
πτύχι όύ η  

• με την ύπόβόλη  ύπεύ θύνης δη λωσης τόύ πρόσωρινόύ  αναδό χόύ, σύνόδεύό μενης από  πι νακα 
ό λων των ύπό  εκτε λεση ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
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η  ύπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό ύπό λόιπό ανα  ε ργό και τό σύνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ δεν διαθε τόύν ενημερό τητα πτύχι όύ, κατα  
τις κει μενες διατα ξεις.  

 
 
Ειδικα  για τόύς εγγεγραμμε νόύς στα Μητρω α Περιφερειακω ν Ενότη των,  όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 
22.Γ απόδεικνύ όνται με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόύ 
Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τόύν 
πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης πόύ σύμμόρφω νόνται με τα εύρωπαι κα  πρό τύπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόύ Παραρτη ματός VII τόύ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόύ ν. 4412/2016, 
μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόύν στις αναθε τόύσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς εκδιδό μενό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόύ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόύ παρό ντός α ρθρόύ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς η  δεν  
διαθε τόύν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτε ρω, ύπόβα λλόύν ως 
δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016.  
 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνύ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ η  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• ει τε από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό των πληρόφόριω ν πόύ 

περιε χει με χρι τη λη ξη της μεταβατικη ς περιό δόύ ισχύ ός, σύ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 
71/2019, και από  την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ τελεύται όύ, βεβαι ωση εγγραφη ς στό Τμη μα ΙΙ 
τόύ Μητρω όύ Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στην περι πτωση πόύ όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22.Δ δεν καλύ πτόνται από  την ως 
α νω βεβαι ωση εγγραφη ς, με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  
με σα πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα 
κριτη ρια επιλόγη ς) τόύ Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016, ανα λόγα με την τιθε μενη στό 
α ρθρό 22.Δ απαι τηση. 

 
Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να ύπόβα λλεται για την από δειξη μό νό όρισμε νων 
απαιτη σεων τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανό τητας τόύ α ρθρόύ 22.Δ, ενω  για την από δειξη των 
λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016.  
 
Ειδικα  για τόύς εγγεγραμμε νόύς στα Μητρω α Περιφερειακω ν Ενότη των,   όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 
22.Δ απόδεικνύ όνται με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόύ 
Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους η  
διαθε τόύν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης πόύ σύμμόρφω νόνται με τα εύρωπαι κα  
πρό τύπα πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόύ Παραρτη ματός VII τόύ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόύ ν. 
4412/2016, μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόύν στις αναθε τόύσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς 
εκδιδό μενό από  την αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόύ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
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πιστόπόι ησης, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόύ 
παρό ντός α ρθρόύ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς η  δεν 
διαθε τόύν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτε ρω, ύπόβα λλόύν ως 
δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.149 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε150 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς όφει λόύν να διαθε τόύν, επι  πόινη  απόκλεισμόύ , κατα  τόν χρό νό ύπόβόλη ς της 
πρόσφόρα ς τόύς, τα ακό λόύθα: 

1. Πιστόπόιητικό  ISO 9001 Σύστη ματός διαχει ρισης Πόιό τητας η  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  
από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την κατασκεύη , σύντη ρηση και 
διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη επικινδύ νων στερεω ν απόβλη των. 

2.Πιστόπόιητικό  ISO 14001 Σύστη ματός Περιβαλλόντικη ς διαχει ρισης η  ισόδύ ναμό, τό όπόι ό να ε χει 
εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την κατασκεύη , σύντη ρηση 
και διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη επικινδύ νων στερεω ν 
απόβλη των. 

3.Πιστόπόιητικό  ISO 45001 Σύστη ματός Διαχει ρισης Υγει ας και Ασφα λειας στην Εργασι α η  ισόδύ ναμό, 
τό όπόι ό να ε χει εκδόθει  από  διαπιστεύμε νό φόρε α για τό σκόπό  αύτό  με πεδι ό εφαρμόγη ς την 
κατασκεύη , σύντη ρηση και διαχει ριση τεχνικω ν ε ργων καθω ς και την σύλλόγη  και μεταφόρα  μη 
επικινδύ νων στερεω ν απόβλη των. 

 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωση νόμικόύ  πρόσω πόύ, ύπόβα λλόνται ηλεκτρόνικα , με σω της λειτόύργικό τητας 
«Επικόινωνι α», με θε μα: “Δικαιόλόγητικα  Πρόσωρινόύ  Αναδό χόύ- Κατακύ ρωση’’, τα νόμιμόπόιητικα  
ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκύ πτει η εξόύσι α ύπόγραφη ς τόύ νό μιμόύ εκπρόσω πόύ και τα όπόι α πρε πει 
να ε χόύν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ύπόβόλη  τόύς151, εκτό ς αν σύ μφωνα 
με τις ειδικό τερες διατα ξεις αύτω ν φε ρόύν σύγκεκριμε νό χρό νό ισχύ ός  
 
Ειδικό τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτω σεις πόύ ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα φεται ύπόχρεωτικα  
η  πρόαιρετικα  στό ΓΕΜΗ και δηλω νει την εκπρόσω πηση και τις μεταβόλε ς της στό ΓΕΜΗ:152 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 153.   
 
β) Για την από δειξη της νό μιμης σύ στασης και των μεταβόλω ν τόύ νόμικόύ  πρόσω πόύ, Γενικό 
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Πιστοποιητικό Μεταβολών τόύ ΓΕΜΗ, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  
την ύπόβόλη  τόύ. 
 
2) Στις λόιπε ς περιπτω σεις τα, κατα  περι πτωση, νόμιμόπόιητικα  ε γγραφα σύ στασης και νό μιμης 
εκπρόσω πησης (ό πως καταστατικα , πιστόπόιητικα  μεταβόλω ν, αντι στόιχα ΦΕΚ, απόφα σεις 
σύγκρό τησης όργα νων διόι κησης σε σω μα, κλπ., ανα λόγα με τη νόμικη  μόρφη  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α), 
σύνόδεύό μενα από  ύπεύ θύνη δη λωση τόύ νό μιμόύ εκπρόσω πόύ ό τι εξακόλόύθόύ ν να ισχύ όύν κατα  
την ύπόβόλη  τόύς. 
 
Σε περι πτωση πόύ για τη διενε ργεια της παρόύ σας διαδικασι ας ανα θεσης ε χόύν χόρηγηθει  εξόύσι ες σε 
πρό σωπό πλε όν αύτω ν πόύ αναφε ρόνται στα παραπα νω ε γγραφα, πρόσκόμι ζεται επιπλε όν από φαση- 
πρακτικό  τόύ αρμόδι όύ καταστατικόύ  όργα νόύ διόι κησης τόύ νόμικόύ  πρόσω πόύ  χόρηγη θηκαν όι 
σχετικε ς εξόύσι ες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμι ζόύν τα πρόβλεπό μενα, κατα  τη νόμόθεσι α της χω ρας 
εγκατα στασης, απόδεικτικα  ε γγραφα, και εφό σόν δεν πρόβλε πόνται, ύπεύ θύνη δη λωση  τόύ νό μιμόύ 
εκπρόσω πόύ, από  την όπόι α απόδεικνύ όνται τα ανωτε ρω ως πρός τη νό μιμη σύ σταση, μεταβόλε ς και 
εκπρόσω πηση τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α. 
Οι ως α νω ύπεύ θύνες δηλω σεις γι νόνται απόδεκτε ς, εφό σόν ε χόύν σύνταχθει  μετα  την κόινόπόι ηση 
της πρό σκλησης για την ύπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν. 
Από  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πει να πρόκύ πτόύν η νό μιμη σύ σταση  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, ό λες όι 
σχετικε ς τρόπόπόιη σεις των καταστατικω ν, τό/τα πρό σωπό/α πόύ δεσμεύ ει/όύν νό μιμα την εταιρι α 
κατα  την ημερόμηνι α διενε ργειας τόύ διαγωνισμόύ  (νό μιμός εκπρό σωπός, δικαι ωμα ύπόγραφη ς κλπ.), 
τύχό ν τρι τόι, στόύς όπόι όύς ε χει χόρηγηθει  εξόύσι α εκπρόσω πησης, καθω ς και η θητει α τόύ/των η /και 
των μελω ν τόύ όργα νόύ διόι κησης/ νό μιμόύ εκπρόσω πόύ. 
 
Γ. Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόύ ύπόβα λλόύν κόινη  πρόσφόρα , ύπόβα λλόύν τα παραπα νω, κατα  
περι πτωση δικαιόλόγητικα , για κα θε όικόνόμικό  φόρε α πόύ σύμμετε χει στην ε νωση, σύ μφωνα με τα 
ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 19 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περι πτωση πόύ ό πρόσφε ρων ει ναι φύσικό  πρό σωπό/ ατόμικη  επιχει ρηση, τα φύσικα , εφό σόν 
ε χει χόρηγη σει εξόύσι ες εκπρόσω πησης σε τρι τα πρό σωπα, πρόσκόμι ζεται εξόύσιόδό τηση τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς η  διαθε τόύν 
πιστόπόι ηση από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης πόύ σύμμόρφω νόνται με τα εύρωπαι κα  πρό τύπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόύ Παραρτη ματός VII τόύ Πρόσαρτη ματός Α' τόύ ν. 4412/2016, 
μπόρόύ ν να  ύπόβα λλόύν στις αναθε τόύσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς εκδιδό μενό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόύ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης.  
Στα πιστόπόιητικα  αύτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγητικα  βα σει των όπόι ων ε γινε η εγγραφη  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σημό κατα λόγό η  η πιστόπόι ηση και η κατα ταξη στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόύ μενη εγγραφη  στόύς επι σημόύς καταλό γόύς από  τόύς αρμό διόύς όργανισμόύ ς η  τό 
πιστόπόιητικό , πόύ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ησης, σύνιστα  τεκμη ριό 
καταλληλό τητας ό σόν αφόρα  τις απαιτη σεις πόιότικη ς επιλόγη ς, τις όπόι ες καλύ πτει ό επι σημός 
κατα λόγός η  τό πιστόπόιητικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς απαλλα σσόνται από  
την ύπόχρε ωση ύπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόύ αναφε ρόνται στό πιστόπόιητικό  εγγραφη ς 
τόύς. 
 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ.  στις τα ξεις 3η ε ως και 7η, με χρι 
τη λη ξη της μεταβατικη ς περιό δόύ ισχύ ός, σύ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 71/2019, 
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ύπόβα λλόντας «Ενημερό τητα Πτύχι όύ»  εν ισχύ  απαλλα σσόνται από  την ύπόχρε ωση ύπόβόλη ς 
των δικαιόλόγητικω ν 154: 
- από σπασμα πόινικόύ  μητρω όύ τόύ α ρθρόύ 23.3.(α) της παρόύ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διεύθύ νόντα Σύ μβόύλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης. Για τα λόιπα  με λη τόύ Δ.Σ της εταιρει ας, θα 
πρε πει να ύπόβληθει  αύτότελω ς από σπασμα πόινικόύ  μητρω όύ, καθό σόν τα πρό σωπα αύτα  δ εν 
καλύ πτόνται από  την Ενημερό τητα Πτύχι όύ.  
- φόρόλόγικη  και ασφαλιστικη  ενημερό τητα τόύ α ρθρόύ 23.3.(β) της παρόύ σας. 155 
- τα πιστόπόιητικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόύ α ρθρόύ 23.3.(γ) της παρόύ σας 
ύπό  την πρόύ πό θεση ό μως ό τι καλύ πτόνται πλη ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από  
την Ενημερό τητα Πτύχι όύ. 
- τό πιστόπόιητικό  από  τό αρμό διό επιμελητη ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόύ  τόύ α ρθρόύ 
22. Α.4. (θ).156 
- τό πιστόπόιητικό  της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μετόχω ν τόύ α ρθρόύ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ησης  της εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  
   
Σε περι πτωση πόύ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγητικα  ε χει λη ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγητικό  εν ισχύ . Εφό σόν στην Ενημερό τητα Πτύχι όύ δεν αναφε ρεται ρητα  ό τι τα στελε χη 

τόύ πτύχι όύ τόύ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενη μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας πρω ην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν της ενημερό τητας πτύχι όύ, ασφαλιστικη  
ενημερό τητα για τα στελε χη αύτα . 
 
Από  την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιητικό  εγγραφη ς στό Τμη μα ΙΙ τόύ 
Μητρω όύ Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελει  επι σημό 
κατα λόγό και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις από  την πρόσκό μιση των 
απόδεικτικω ν με σων πόύ πρόβλε πόνται στα α ρθρα 47 επό μενα. 
 
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περι πτωση πόύ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθύμει  να στηριχθει  στις ικανό τητες α λλων φόρε ων, 
η από δειξη ό τι θα ε χει στη δια θεση  τόύ τόύς αναγκαι όύς πό ρόύς, γι νεται με την  ύπόβόλη  σχετικόύ  
σύμφωνητικόύ  των φόρε ων αύτω ν για τόν σκόπό  αύτό .  
 
Ειδικό τερα, πρόσκόμι ζεται ε γγραφό (σύμφωνητικό  η  σε περι πτωση νόμικόύ  πρόσω πόύ από φαση τόύ 
αρμόδι όύ όργα νόύ διόι κησης αύτόύ  η  σε περι πτωση φύσικόύ  πρόσω πόύ ύπεύ θύνη δη λωση), δύνα μει 
τόύ όπόι όύ αμφό τερόι, διαγωνιζό μενός  όικόνόμικό ς φόρε ας και τρι τός φόρε ας, εγκρι νόύν τη μεταξύ  
τόύς σύνεργασι α για την κατα  περι πτωση παρόχη  πρός τόν διαγωνιζό μενό της χρηματόόικόνόμικη ς 
η /και τεχνικη ς η /και επαγγελματικη ς ικανό τητας τόύ φόρε α, ω στε αύτη  να ει ναι στη δια θεση τόύ 
διαγωνιζό μενόύ  για την εκτε λεση της Σύ μβασης. Η σχετικη  αναφόρα  θα πρε πει να ει ναι λεπτόμερη ς 
και να αναφε ρει κατ’ ελα χιστόν τόύς σύγκεκριμε νόύς πό ρόύς πόύ θα ει ναι διαθε σιμόι για την εκτε λεση 
της σύ μβασης και τόν τρό πό δια τόύ όπόι όύ θα χρησιμόπόιηθόύ ν αύτόι  για την εκτε λεση της σύ μβασης. 
Ο τρι τός θα δεσμεύ εται ρητα  ό τι θα διαθε σει στόν διαγωνιζό μενό τόύς σύγκεκριμε νόύς πό ρόύς κατα  
τη δια ρκεια της σύ μβασης και ό διαγωνιζό μενός  ό τι θα κα νει χρη ση αύτω ν σε περι πτωση πόύ τόύ 
ανατεθει  η σύ μβαση. Σε περι πτωση πόύ ό τρι τός διαθε τει χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια, θα δηλω νει 
επι σης ό τι καθι σταται από  κόινόύ  με τόν διαγωνιζό μενό ύπεύ θύνός για την εκτε λεση της σύ μβασης. Σε 
περι πτωση πόύ ό τρι τός διαθε τει στόιχει α τεχνικη ς η  επαγγελματικη ς καταλληλό τητας πόύ 
σχετι ζόνται με τόύς τι τλόύς σπόύδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόύ όρι ζόνται στην περι πτωση 
στ’ τόύ Με ρόύς ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016 η  με την σχετικη  
επαγγελματικη  εμπειρι α, θα δεσμεύ εται ό τι θα εκτελε σει τις εργασι ες η  ύπηρεσι ες για τις όπόι ες 
απαιτόύ νται όι σύγκεκριμε νες ικανό τητες, δηλω νόντας τό τμη μα της σύ μβασης πόύ θα εκτελε σει. 
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23. 11 Επισημαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόύ αναφε ρόνται στην παρόύ σα Διακη ρύξη, εφό σόν ε χόύν σύνταχθει  
ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την ύπόβόλη  τόύς,  
• όι ύπεύ θύνες δηλω σεις, εφό σόν ε χόύν σύνταχθει  μετα  την κόινόπόι ηση της πρό σκλησης για 
την ύπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν157 Σημειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρηση τόύ γνησι όύ της 
ύπόγραφη ς τόύς. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόύς ακό λόύθόύς ηλεκτρόνικόύ ς 
ύπόφακε λόύς: 
(α)  ύπόφα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς»  
 (β)  ύπόφα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα »  
σύ μφωνα με τα κατωτε ρω:  

 
24.2 Ο ηλεκτρόνικό ς ύπόφα κελός «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» πρε πει, επι  πόινη  απόκλεισμόύ , 
να περιε χει τα ακό λόύθα ύπό  (α) και (β) στόιχει α:  
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επι σης δύ ναται να περιλαμβα νει και σύνόδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση, με την όπόι α ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας μπόρει  να διεύκρινι ζει τις δηλω σεις και πληρόφόρι ες πόύ παρε χει στό ΕΕΕΣ. Η 
σύνόδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση ύπόγρα φεται, σύ μφωνα με ό σα πρόβλε πόνται στό α ρθρό 79Α τόύ 
ι διόύ ν. 4412/2016. 
 
 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 

γ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας επισκέφθηκε τον χώρο που πρόκειται να 

κατασκευαστεί το έργο και έλαβε πλήρη γνώση όλων  των γενικών και τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του. 

 
 
24.3Ο ηλεκτρόνικό ς ύπόφα κελός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » περιε χει τό αρχει ό pdf, τό όπόι ό 
παρα γεται από  τό ύπόσύ στημα, αφόύ  σύμπληρωθόύ ν καταλλη λως όι σχετικε ς φό ρμες και 
ύπόγρα φεται, τόύλα χιστόν με πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη , η όπόι α ύπόστηρι ζεται από  
αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) πιστόπόιητικό .  
 
 
24.4 Στην περι πτωση πόύ με την πρόσφόρα  ύπόβα λλόνται δημό σια η / και ιδιωτικα  ε γγραφα, 
αύτα  γι νόνται απόδεκτα , σύ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 β της παρόύ σας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα  
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στην πρόσφόρα  τόύ τό τμη μα της σύ μβασης πόύ 
πρότι θεται να αναθε σει ύπό  μόρφη  ύπεργόλαβι ας σε τρι τόύς, καθω ς και τόύς ύπεργόλα βόύς πόύ 
πρότει νει. Αν ό ανα δόχός πρό τεινε σύγκεκριμε νόύς ύπεργόλα βόύς κατα  την ύπόβόλη  της πρόσφόρα ς 
τόύ, ύπόχρεόύ ται, κατα  την ύπόγραφη  της σύ μβασης εκτε λεσης, να πρόσκόμι σει την ύπεργόλαβικη  
σύ μβαση. Η Διεύθύ νόύσα Υπηρεσι α μπόρει  να χόρηγη σει πρόθεσμι α στόν ανα δόχό κατ’ αι τηση  τόύ, για 
την πρόσκό μιση της ύπεργόλαβικη ς σύ μβασης με τόν αρχικω ς πρόταθε ντα ύπεργόλα βό η  α λλόν, πόύ 
διαθε τει τα αναγκαι α, κατα  την κρι ση της ύπηρεσι ας αύτη ς, πρόσό ντα, εφό σόν σύντρε χει σόβαρό ς 
λό γός. 158  
 

 
25.2 Η τη ρηση των ύπόχρεω σεων της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 18 τόύ ν 4412/2016 από  ύπεργόλα βόύς δεν 
αι ρει την εύθύ νη τόύ κύρι όύ αναδό χόύ. 

 
25.3 .................................................................... 159 
 
25.4  Η αναθε τόύσα αρχη : 
 
α) ελε γχει την επαγγελματικη  καταλληλό τητα τόύ ύπεργόλα βόύ να εκτελε σει τό πρός ανα θεση τμη μα, 
κατα  την ε ννόια τόύ α ρθρόύ 22.Β (α ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύ ει τη μη 
σύνδρόμη , στό πρό σωπό  τόύ, των λό γω απόκλεισμόύ  τόύ α ρθρόύ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (α ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύ μφωνα με τα κατα  περι πτωση ειδικω ς πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 
23 της παρόύ σας (α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016). 160 
 
β) απαιτει  ύπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστη σει ε ναν ύπεργόλα βό, ό ταν κατό πιν 
τόύ ελε γχόύ και της επαλη θεύσης της ως α νω περι πτωσης (α), διαπιστω νεται ό τι δεν πληρόύ νται όι 
ό ρόι επαγγελματικη ς καταλληλό τητας τόύ ύπεργόλα βόύ η  ό ταν σύντρε χόύν όι ως α νω λό γόι 
απόκλεισμόύ  τόύ. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα θε διαφόρα  μεταξύ  των σύμβαλλό μενων μερω ν πόύ πρόκύ πτει η  σχετι ζεται με την  ερμηνει α και/ η  
τό κύ ρός και/η  την εφαρμόγη  και/η  την εκτε λεση της σύμβα σης  επιλύ εται με την α σκηση πρόσφύγη ς 
η  αγωγη ς στό διόικητικό  εφετει ό της περιφε ρειας, στην όπόι α ε χει ύπόγρα φει η σύ μβαση σύ μφωνα με 
τα όριζό μενα στό α ρθρό 175 ν. 4412/2016.  
 
[ή (Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 161 
Τα σύμβαλλό μενα με ρη σύμφωνόύ ν και σύναπόδε χόνται ό τι ό λες όι διαφόρε ς πόύ πρόκύ πτόύν η  
σχετι ζόνται με την  ερμηνει α και/ η  τό κύ ρός και/η  την εφαρμόγη  και/η  την εκτε λεση  της  σύ μβασης, 
επιλύ όνται όριστικα  από  διαιτητικό  δικαστη ριό /ό ργανό  τό όπόι ό διόρι ζεται και διεξα γει τη διαιτησι α 
σύ μφωνα με τις διατα ξεις πόύ εκα στότε ισχύ όύν για τις διαιτησι ες τόύ Δημόσι όύ. (Κατα  παρε κκλιση 
από  τις διατα ξεις πόύ ισχύ όύν για τις διαιτησι ες τόύ Δημόσι όύ, η αναθε τόύσα αρχη   μπόρει  να 
καθόρι σει στό σημει ό αύτό , κατα  περι πτωση, τό περιεχό μενό της διαιτητικη ς ρη τρας σύ μφωνα με τόν 
επιλεγε ντα φόρε α διαιτησι ας, περιε χόν μεταξύ  α λλων, τόύς κανό νες πόύ διε πόύν τόν όρισμό  των 
διαιτητω ν, τόύς εφαρμόστε όύς κανό νες διαιτησι ας, την ε δρα τόύ διαιτητικόύ  δικαστηρι όύ (η  όργα νόύ), 
τις αμόιβε ς των διαιτητω ν (εφό σόν δεν όρι ζόνται από  τόύς εφαρμόστε όύς κανό νες διαιτησι ας), τη 
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γλω σσα στην όπόι α θα διεξαχθει  η διαιτησι α και κα θε α λλό σχετικό  θε μα). 
 
 
 
 
 
διεξαγωγη  της διαιτησι ας ύπό κειται στόν «Κανόνισμό  Διαφα νειας στις δύνα μει Σύνθη κης Διαιτησι ες 
Επενδύτω ν-Κρατω ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτρόπη ς 
των Ηνωμε νων Εθνω ν για τό Διεθνε ς Εμπόρικό  Δι καιό (UNCITRAL), όι διατα ξεις τόύ όπόι όύ 
κατισχύ όύν των εφαρμόστε ων κανό νων διαιτησι ας πόύ καθόρι ζόνται σύ μφωνα με την παρ. 3 τόύ 
α ρθρόύ 175 ν. 4412/2016,  
 
Της πρόσφύγη ς στό διαιτητικό  δικαστη ριό/ ό ργανό πρόηγει ται στα διό σύμβιβαστικη ς επι λύσης 
διαφόρω ν. Για τη σύμβιβαστικη  επι λύση της διαφόρα ς σύγκρότει ται Σύμβόύ λιό Επι λύσης Διαφόρω ν 
(ΣΕΔ). Η αμόιβη  κα θε με λόύς τόύ ΣΕΔ καθόρι ζεται σύ μφωνα με τό α ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περι  
αμόιβη ς διαμεσόλαβητη . Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται όι παρ. 7 και 8 τόύ α ρθρόύ 176 ν. 4412/2016 
και ό ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκριση κατασκεύη ς τόύ δημόπρατόύ μενόύ ε ργόύ, απόφασι στηκε με την αριθμ. 304/2022 

(ΑΔΑ:ΨΟ2ΕΩΕ7-8Λ2) Από φαση της όικόνόμικη ς επιτρόπη ς. 
 
26.2  Ο Κύ ριός τόύ Έργόύ μπόρει  να εγκαταστη σει για τό ε ργό αύτό  Τεχνικό  Σύ μβόύλό. Ο 
Ανα δόχός τόύ ε ργόύ, ε χει την ύπόχρε ωση να διεύκόλύ νει τις δραστηριό τητες τόύ Τεχνικόύ  
Σύμβόύ λόύ, πόύ πηγα ζόύν από  τη σύμβατικη  σχε ση της Υπηρεσι ας με αύτό ν.  
 
26.3 Οι πρόσφε ρόντες, με την ύπόβόλη  της πρόσφόρα ς τόύς, απόδε χόνται ανεπιφύ λακτα τόύς 
ό ρόύς της παρόύ σας Διακη ρύξης  
 
26. 4 Η Αναθε τόύσα Αρχη  ενημερω νει τό φύσικό  πρό σωπό πόύ ύπόγρα φει την πρόσφόρα  ως 
πρόσφε ρων η  ως νό μιμός εκπρό σωπός πρόσφε ρόντός, ό τι η ι δια η  και τρι τόι, κατ’ εντόλη  και για 
λόγαριασμό  της, θα επεξεργα ζόνται πρόσωπικα  δεδόμε να πόύ περιε χόνται στόύς φακε λόύς της 
πρόσφόρα ς και τα απόδεικτικα  με σα τα όπόι α ύπόβα λλόνται σε αύτη ν, στό πλαι σιό τόύ παρό ντός 
Διαγωνισμόύ , για τό σκόπό  της αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και της ενημε ρωσης ε τερων 
σύμμετεχό ντων σε αύτό ν, λαμβα νόντας κα θε εύ λόγό με τρό για τη διασφα λιση τόύ από ρρητόύ και 
της ασφα λειας της επεξεργασι ας των δεδόμε νων και της πρόστασι ας τόύς από  κα θε μόρφη ς 
αθε μιτη επεξεργασι α, σύ μφωνα με τις διατα ξεις της κει μενης νόμόθεσι ας περι  πρόστασι ας 
πρόσωπικω ν δεδόμε νων. 
 
26. 5 Αν, μετα  από  την τύχό ν όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης τόύ αναδό χόύ, σύ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 160 τόύ ν. 4412/2016,  η Πρόι σταμε νη Αρχη  απόφασι σει την 
όλόκλη ρωση τόύ ε ργόύ, πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  μειόδό τη τόύ παρό ντός  διαγωνισμόύ  
και τόύ πρότει νει να αναλα βει αύτό ς τό ε ργό όλόκλη ρωσης της ε κπτωτης εργόλαβι ας, με τόύς 
ι διόύς ό ρόύς και πρόύ πόθε σεις και βα σει της πρόσφόρα ς πόύ ύπε βαλε στόν διαγωνισμό . Η 
σύ μβαση εκτε λεσης σύνα πτεται, εφό σόν εντό ς δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της 
πρό τασης περιε λθει στην Πρόι σταμε νη Αρχη  ε γγραφη και ανεπιφύ λακτη απόδόχη  της. Η α πρακτη 
πα ρόδός της πρόθεσμι ας θεωρει ται ως από ρριψη της πρό τασης. Αν ό ανωτε ρω μειόδό της δεν 
δεχθει  την πρό ταση σύ ναψης σύ μβασης, η Πρόι σταμε νη Αρχη  πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  
μειόδό τη, ακόλόύθω ντας κατα  τα λόιπα  την ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αύτό ς απόρρι ψει την 
πρό ταση, η Πρόι σταμε νη Αρχη  για την ανα δειξη αναδό χόύ στό ε ργό πρόσφεύ γει κατα  την κρι ση 
της ει τε στην ανόικτη  δημόπρασι α ει τε στη διαδικασι α με διαπραγμα τεύση, κατα  τις όικει ες 
διατα ξεις τόύ ν. 4412/2016. 
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Η διαδικασι α της παρόύ σας δεν εφαρμό ζεται μό νό στην περι πτωση πόύ η Πρόι σταμε νη Αρχη  
κρι νει, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρε ς δεν ει ναι ικανόπόιητικε ς για τόν κύ ριό τόύ ε ργόύ η  ε χόύν 
επε λθει λό γω εφαρμόγη ς νε ων κανόνισμω ν αλλαγε ς στόν τρό πό κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ, ενω  
μπόρει  να εφαρμό ζεται αναλόγικα  και σε περι πτωση όλόκλη ρωσης τόύ ε ργόύ, ύ στερα από  
αύτόδι καιη δια λύση της σύ μβασης κατό πιν πτω χεύσης τόύ αναδό χόύ η  δια λύση με ύπαιτιό τητα 
τόύ κύρι όύ τόύ ε ργόύ κατα  τις κει μενες διατα ξεις. 
 
 
 

  
                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ   

 
 
 
 

                                                                               ΚΟΝΤΖΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

 

 
 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό  304/2022(ΑΔΑ:ΨΟ2ΕΩΕ7-8Λ2)  Από φαση Οικόνόμικη ς Επιτρόπη ς  
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1    Για την ε ννόια των “κα τω των όρι ων” δημόσι ων σύμβα σεων, πρβ. α ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόύ ν.   

4412/2016.  
2     Mε σω της λειτόύργικό τητας ''Επικόινωνι α'' τόύ ύπόσύστη ματός 
3  Τό ΕΕΕΣ καταρτι ζεται βα σει τόύ τύπόπόιημε νόύ εντύ πόύ τόύ Παραρτη ματός 2 τόύ Εκτελεστικόύ  

Κανόνισμόύ  (ΕΕ) 2016/7 της Επιτρόπη ς της 5ης Ιανόύαρι όύ 2016 για την καθιε ρωση τόύ 
τύπόπόιημε νόύ εντύ πόύ για τό Εύρωπαι κό  Έγγραφό Πρόμη θειας (L 3) και παρε χεται απόκλειστικα  
σε ηλεκτρόνικη  μόρφη .  
Τό ΕΕΕΣ φε ρει ύπόγραφη  με ημερόμηνι α εντό ς τόύ χρόνικόύ  διαστη ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόύ ν 
να ύπόβα λλόνται πρόσφόρε ς. 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας δύ ναται να διεύκρινι ζει τις δηλω σεις και πληρόφόρι ες πόύ παρε χει στό ΕΕΕΣ 
με σύνόδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση, την όπόι α ύπόβα λλει μαζι  με τό ΕΕΕΣ Aπό  τις 2-5-2019, 
παρε χεται η ηλεκτρόνικη  ύπηρεσι α Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
πόύ πρόσφε ρει τη δύνατό τητα ηλεκτρόνικη ς σύ νταξης και διαχει ρισης τόύ Εύρωπαι κόύ  Ενιαι όύ 
Εγγρα φόύ Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπόρει τε να δει τε τη σχετικη  ανακόι νωση στη Διαδικτύακη  Πύ λη τόύ 
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και τό Διόρθωτικό  (Επι σημη Εφημερι δα της Εύρωπαι κη ς 
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανόύαρι όύ 2018) στόν Εκτελεστικό  Κανόνισμό  (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιε ρωση τόύ τύπόπόιημε νόύ εντύ πόύ για τό Εύρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Πρόμη θειας , με τό 
όπόι ό επιλύ θηκαν τα σχετικα  ζητη ματα όρόλόγι ας πόύ ύπη ρχαν στό αρχικό  επι σημό ελληνικό   
κει μενό τόύ Εκτελεστικόύ  Κανόνισμόύ , Μπόρει τε να δει τε τό σχετικό  Διόρθωτικό  στην ακό λόύθη 
διαδρόμη  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

4 Η περι πτωση ι) σύμπληρω νεται και περιλαμβα νεται στη Διακη ρύξη, εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  
πρόβλε πει ύπόδει γματα εγγρα φων πρός ύπόβόλη  από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, π.χ εγγύητικω ν 
επιστόλω ν. 

5 Σύμπληρω νόνται τύχό ν α λλα ε γγραφα σύ μβασης η  τεύ χη πόύ η αναθε τόύσα αρχη  κρι νει αναγκαι α 
με σκόπό  να περιγρα ψει η  να πρόσδιόρι σει στόιχει α της σύ μβασης η  της διαδικασι ας σύ ναψης. 

6 Πρβλ. α ρθρό 67 τόύ ν. 4412/2016. 
7 Όταν ει ναι αδύ νατό να παρασχεθει  ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση σε 

όρισμε να ε γγραφα της σύ μβασης μπόρει  να περιληφθει  στό παρό ν α ρθρό της διακη ρύξης πρό βλεψη 
ό τι τα σχετικα  ε γγραφα της σύ μβασης θα διατεθόύ ν με με σα α λλα πλην των ηλεκτρόνικω ν (ό πως 
τό ταχύδρόμει ό η  α λλό κατα λληλό με σό η  σύνδύασμό ς ταχύδρόμικω ν η  α λλων καταλλη λων με σων 
και ηλεκτρόνικω ν με σων) (τρι τό εδα φιό παρ. 1 α ρθρόύ 67  ν. 4412/2016).  Στην περι πτωση αύτη   
πρότει νεται η ακό λόύθη διατύ πωση: «Τα ακό λόύθα ε γγραφα της σύ μβασης .......................... . 
διατι θενται από  …………………………., όδό ς …………………, πληρόφόρι ες …………………. τηλ.:……………..:….. 
Οι ενδιαφερό μενόι μπόρόύ ν ακό μα, να λα βόύν γνω ση των παρακα τω εγγρα φων της σύ μβασης ……, 
στα γραφει α της αναθε τόύσας αρχη ς κατα  τις εργα σιμες ημε ρες και ω ρες.» 

8  Όταν δεν μπόρει  να πρόσφερθει  ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση σε 
όρισμε να ε γγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθε τόύσα αρχη  πρότι θεται να εφαρμό σει την παρ. 2 τόύ 
α ρθρόύ 21 τόύ ν. 4412/2016, αναφε ρόνται, στό παρό ν α ρθρό της διακη ρύξης, τα με τρα πρόστασι ας 
τόύ εμπιστεύτικόύ  χαρακτη ρα των πληρόφόριω ν, τα όπόι α απαιτόύ νται, και τόν τρό πό με τόν όπόι ό 
ει ναι δύνατη  η πρό σβαση στα σχετικα  ε γγραφα.  Ενδεικτικα , λ.χ., η αναθε τόύσα αρχη  θα μπόρόύ σε 
να αναφε ρει ό τι: “Ο όικόνόμικό ς φόρε ας αναλαμβα νει την ύπόχρε ωση να τηρη σει εμπιστεύτικα  και 
να μη γνωστόπόιη σει σε τρι τόύς (σύμπεριλαμβανόμε νων των εκπρόσω πων τόύ ελληνικόύ  και 
διεθνόύ ς Τύ πόύ), χωρι ς την πρόηγόύ μενη ε γγραφη σύγκατα θεση της Αναθε τόύσας Αρχη ς, τα 
ανωτε ρω ε γγραφα η  πληρόφόρι ες πόύ πρόκύ πτόύν από  αύτα . Οι όικόνόμικόι  φόρει ς διασφαλι ζόύν 
την τη ρηση των απαιτη σεων αύτω ν από  τό πρόσωπικό  τόύς, τόύς ύπεργόλα βόύς τόύς και κα θε 
α λλό τρι τό πρό σωπό πόύ χρησιμόπόιόύ ν κατα  την ανα θεση η  εκτε λεση της σύ μβασης. Για τόν 
σκόπό  αύτό , κατα  την παραλαβη  των εγγρα φων της σύ μβασης, ύπόβα λλει ύπεύ θύνη δη λωση τόύ ν. 
1599/1986 με την όπόι α δηλω νει τα ανωτε ρω”. 

9  Σύμπληρω νεται από  την Αναθε τόύσα Αρχη  με σαφη νεια σύγκεκριμε νη ημερόμηνι α (εγκαι ρως, η τόι 
ως την... ), πρός απόφύγη  όιασδη πότε σύ γχύσης και αμφιβόλι ας. 

10  Σύμπληρω νεται η τε ταρτη ημε ρα πριν από  τη λη ξη της πρόθεσμι ας τόύ α ρθρόύ 18 της παρόύ σας.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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11 Πρβλ ε γγραφό ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διεύκρινι σεις ως πρός την τη ρηση των 
διατύπω σεων δημόσιό τητας στη διαγωνιστικη  διαδικασι α σε περι πτωση τρόπόπόι ησης ό ρων της 
διακη ρύξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

12 Πρβλ.α ρθρό 18 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016. 
13 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα. 
14 Αν η διεύ θύνση της ύπηρεσι ας πόύ τηρει  τό πρωτό κόλλό της Αναθε τόύσας Αρχη ς ει ναι διαφόρετικη  
από  την αναφερό μενη στό α ρθρό 1, αναγρα φεται στό παρό ν σημει ό η σχετικη  διεύ θύνση. 

15 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016. 
16 Στην περι πτωση πόύ χρησιμόπόιει ται ενιαι ό πόσόστό  ε κπτωσης απαλει φεται η περι πτωση δ της 
παρ. 3.5. Πρβλ. α ρθρό 95 παρ. 2 περ. α τόύ ν. 4412/2016, σύ μφωνα με τό όπόι ό «αν κριτήριο ανάθεσης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς 
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

17 Σε περι πτωση εφαρμόγη ς της διαδικασι ας τόύ α ρθρόύ 95 παρ. 2 περ. β ύπόπ. Αα τόύ ν. 4412/2016 
“Ελεύ θερη σύμπλη ρωση τιμόλόγι όύ”, όι αναθε τόύσες αρχε ς περιλαμβα νόύν στην εν λό γω 
περι πτωση  (στ) αναφόρα  για την ύπόβόλη  τόύ σχετικόύ  τιμόλόγι όύ. 

18 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.  
19 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.  
20 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.  
21 Πρβλ .α ρθρό 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα. 
22 Επισημαι νεται ό τι, ως πρός τις πρόθεσμι ες  για την όλόκλη ρωση των ενεργειω ν της Επιτρόπη ς 

Διενε ργειας Διαγωνισμόύ  ισχύ όύν τα όριζό μενα στό α ρθρό 221Α τόύ ν. 4412/2016.  
23 Πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.  
24 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 1 ό γδόό εδα φιό ν. 4412/2016 
25 Πρβλ. α ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόύ ν. 4412/2016. 
26 Πρβλ.  α ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
27 Πρβλ. α ρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόύ ν. 4412/2016 
28 Ως πρός τη γνωμόδό τηση της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόύ  για την εξε ταση των εξηγη σεων των 

ασύνη θιστα χαμηλω ν πρόσφόρω ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι ως σκε ψεις 15-21  
29 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόύ ν. 4412/2016.  
30 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016. 
31  Βλ.σχετικα  με την  ηλεκτρόνικη  ύπεύ θύνη δη λωση τό  α ρθρό εικόστό  ε βδόμό της από  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - πόύ κύρω θηκε με τό α ρθρό 1 τόύ ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα  τις παραγρα φόύς 1 και 
2  τόύ όπόι όύ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την 
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία 
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό 
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

32 Για τόύς φόρει ς τόύ Βιβλι όύ ΙΙ της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 259 τόύ ν.4412/2016 
33 Ομόι ως πρόβλε πεται και στην περι πτωση ύπόβόλη ς πρόσφόρω ν, σύ μφωνα με τό α ρθρό 92 παρ. 8 
τόύ ν.4412/201 

34 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα. 
35 Πρβλ. α ρθρό 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα. 
36 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016. 
37 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
38 Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 τόύ α ρθρόύ 78 τόύ ν. 4412/2016 (λη ψη επανόρθωτικω ν με σων). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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39  Πρβλ. α ρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
40 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόύ ν. 4412/2016.  
41 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
42 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016. 
44 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
45 Η φρα ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» πρόστι θεται στη διακη ρύξη μό νό στις 
περιπτω σεις εκει νες, στις όπόι ες πρόβλε πεται ύπόχρε ωση πρόσύμβατικόύ  ελε γχόύ. 

46 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
48 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 5 τόύ ν. 4412/2016.  
49 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
50 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ. α ρθρό 360 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόύ π.δ. 39/2017.  
52  Πρβλ. α ρθρό 361 τόύ ν. 4412/2016 και 4 τόύ π.δ. 39/2017. 
53 Πρβλ. α ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα 
54 Πρβλ. α ρθρό 363 τόύ ν. 4412/2016. 
55 Πρβλ. α ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόύ π.δ. 39/2017. 
56 Πρβλ. α ρθρό 364 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 365 τόύ Ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόύ π.δ. 39/2017, πρβλ. α ρθρό 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

59 Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
60  Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
61   Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016. 
62   Πρβλ α ρθρό 372 παρ. 6 τόύ ν. 4412/2016. 
63   Πρβλ.  α ρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
65 Πρβλ. α ρθρό 92 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016. 
66  Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για σύγχρηματόδότόύ μενό ε ργό από  πό ρόύς της Εύρωπαι κη ς 

Ένωσης. 
67 Από  1-1-2017 τε θηκε σε ισχύ  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 κατα ργησε τό π.δ 

113/2010. 
68 Νό μόι, ΠΔ και ύπόύργικε ς απόφα σεις πόύ εκδι δόνται μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας σύ ναψης της 

σύ μβασης σύ μφωνα με τό α ρθρό 61 τόύ ν. 4412/2016, δεν απότελόύ ν με ρός τόύ εφαρμόστε όύ 
θεσμικόύ  πλαισι όύ της διακη ρύξης. 

69 Οι κρατη σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσης τόύ ε ργόύ. 
70   Πρβλ. α ρθρό 4 παρ. 3 ε βδόμό εδα φιό τόύ ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστα θηκε από  τό α ρθρό 44 

τόύ ν. 4605/2019. 
71  Ή/και η Επιτρόπη  Διαγωνισμόύ , κατα  περι πτωση (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα). 
72 Πρβλ. α ρθρό 102 ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστα θηκε με  τό α ρθρό 42 τόύ ν. 4782/2021. Πρβλ και  

ε κθεση σύνεπειω ν ρύθμι σεων επι  τόύ ως α νω α ρθρόύ 42 ν. 4781/2021  
73  Σε περι πτωση πόύ περιλαμβα νόνται τύχό ν δικαιω ματα πρόαι ρεσης, διαμόρφω νεται αναλό γως η 

εκτιμω μενη αξι α της σύ μβασης (πρόύ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης) και τό παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόύ ν. 4412/2016). 

74 Τό πόσό  των απρό βλεπτων δαπανω ν επαναύ πόλόγι ζεται κατα  την ύπόγραφη  της σύ μβασης, 
ανα λόγα με την πρόσφερθει σα ε κπτωση, ω στε να διατηρει ται η εν λό γω πόσόστιαι α αναλόγι α τόύ 
15% επι  της δαπα νης εργασιω ν με ΓΕ&ΟΕ, σύ μφωνα με την παρα γραφό 3 τόύ α ρθρόύ 156 ν. 
4412/2016.  

75  ό πως σύμπληρω θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 21 τόύ ν. 4605/2019 
76 Μπόρει  η ε ναρξη της πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόύ χα ρη δεν πρόβλε πεται η α μεση 

ε ναρξη των εργασιω ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
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77 Με την επιφύ λαξη της επό μενης ύπόσημει ωσης. 
78  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόύν την ύπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και στην 

περι πτωση αύτη  πρόσαρμό ζεται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόύ ν. 4412/2016 ). 
79  Τό πόσόστό  της εγγύ ησης σύμμετόχη ς δεν μπόρει  να ύπερβαι νει τό 2% της εκτιμω μενης αξι ας της 

σύ μβασης, χωρι ς τό Φ.Π.Α., με στρόγγύλόπόι ηση στό δεύ τερό δεκαδικό  ψηφι ό, μη 
σύνύπόλόγιζόμε νων των δικαιωμα των πρόαι ρεσης και παρα τασης της σύ μβασης (Πρβλ. α ρθρό 72 
παρ. 1τόύ ν. 4412/2016),. 

80 Πρβλ. α ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
81 Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016 
82 Με από φαση τόύ Υπόύργόύ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν μπόρει  να καθόρι ζεται ό ριό πόσόστόύ  

ε κπτωσης, πα νω από  τό όπόι ό ό ανα δόχός ει ναι ύπόχρεωμε νός να πρόσκόμι ζει, επιπλε όν της 
εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης, πρό σθετη εγγύ ηση, κλιμακωτα  αύξανό μενη βα σει τόύ πόσόστόύ  
ε κπτωσης. Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 4 τελεύται ό εδα φιό ν. 4412/2016. 

83  Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 17 τόύ ν. 4412/2016 
84 Πρβλ. α ρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόύ ν. 4412/2016 
85 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόύ ν. 4412/2016 
86 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
87 Τα γραμμα τια σύ στασης χρηματικη ς παρακαταθη κης τόύ Ταμει όύ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, 

για την παρόχη  εγγύη σεων σύμμετόχη ς και καλη ς εκτε λεσης (εγγύόδότικη  παρακαταθη κη) 
σύστη νόνται σύ μφωνα με την ειδικη  νόμόθεσι α πόύ  διε πει αύτό  και ειδικό τερα βα σει τόύ α ρθρόύ 
4 τόύ π.δ της 30 Δεκεμβρι όύ 1926/3 Ιανόύαρι όύ 1927 (“Περι  σύστα σεως και απόδό σεως 
παρακαταθηκω ν και καταθε σεων παρα  τω Ταμει ω Παρακαταθηκω ν και Δανει ων”). Πρβλ. Τό με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

88 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 13, καθω ς και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. της παρόύ σας, ως πρός 
τις εγγύη σεις σύμμετόχη ς. 

89  Η ελα χιστη πρόθεσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζεται σύ μφωνα με τό α ρθρό 121 τόύ ν. 
4412/2016. 

90 Ορι ζεται ό χρό νός από  την Αναθε τόύσα Αρχη  κατ΄ εκτι μηση των ιδιαιτερότη των της διαδικασι ας. 
Για τόν καθόρισμό  τόύ χρό νόύ ισχύ ός της πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016. 
σύ μφωνα με τις διατα ξεις τόύ όπόι όύ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

91 Πρβλ. α ρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
92  Σύ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρόύ 377 καθω ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρόύ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόύθει  η ύπόχρε ωση δημόσι εύσης πρόκη ρύξης σύ μφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 α ρθρόύ 15 ν. 3669/2008, σε σύνδύασμό  με τις διατα ξεις τόύ ν. 3548/2007, στόν 
περιφερειακό  και τόπικό  τύ πό μέχρι 31/12/2023. 

93 Πρβλ. α ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  επιλε ξει τη διαβόύ λεύση επι  των 
δημόσιεύμε νων εγγρα φων της σύ μβασης σύ μφωνα πρός τα όριζό μενα στό α ρθρό 68 ν. 4412/2016, 
σύμπληρω νεται τό α ρθρό 20Α, α λλως διαγρα φεται. 

94 Πρβλ. Άρθρό 25 τόύ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόύσες αρχε ς δεν μπόρόύ ν να καλόύ ν 
σύγκεκριμε νες τα ξεις/ πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ η  τόύ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

95  Κατ’ αντιστόιχι α με τα όύσιω δη χαρακτηριστικα  τόύ ε ργόύ σύ μφωνα με τό α ρθρό 11 της παρόύ σας 
(αναφε ρεται η κατηγόρι α η  όι κατηγόρι ες στις όπόι ες εμπι πτει τό ε ργό σύ μφωνα με τις διατα ξεις 
τόύ  α ρθρόύ 45  τόύ  π.δ/τός 71/2019 ). 

96 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της σύμμετόχής τρίτων χωρών 
σε διαγωνισμόύς, βλ. τις «Κατεύθύντήριες γραμμές για τη σύμμετόχή τρίτων χωρών στην αγόρά 
δημόσίων σύμβάσεων της ΕΕ», Βρύξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

97 Σύ μφωνα με τό ισχύ όν κει μενό της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
98 Για τό ε λεγχό των χωρω ν πόύ ε χόύν σύνα ψει σύμφωνι ες με την Ένωση δες την ιστόσελι δα της 
Επιτρόπη ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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99  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόύ 91 ν. 4412/2016. 
100 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόύ ν. 4412/2016ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 6 τόύ ν. 

4497/2017. Επισημαι νεται ό τι, στό ΕΕΕΣ, η αναφόρα  σε “τελεσι δικη καταδικαστικη  από φαση” 
νόει ται, δεδόμε νης της ως α νω νόμόθετικη ς μεταβόλη ς, ως “αμετα κλητη καταδικαστικη  από φαση”, 
η δε σχετικη  δη λωση τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α στό Με ρός ΙΙΙ.Α. τόύ ΕΕΕΣ αφόρα  μό νό σε αμετα κλητες 
καταδικαστικε ς απόφα σεις. 

101 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016. 
102 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 2Α τελεύται ό εδα φιό τόύ ν. 4412/2016. Σχετικη  δη λωση τόύ πρόσφε ρόντός 

όικόνόμικόύ  φόρε α  περιλαμβα νεται στό ΕΕΕΣ 
103  Επισημαι νεται ό τι η εν λό γω πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν ύπόχρεωτικό  απόκλεισμό  απότελει  

δύνατό τητα της αναθε τόύσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Σε περι πτωση πόύ 
δεν επιθύμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  δύνατό τητα, η αναθε τόύσα αρχη  διαγρα φει την  παρα γραφό 
αύτη . 

104  Επισημαι νεται ό τι  η εν λό γω πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν ύπόχρεωτικό  απόκλεισμό  της  
απότελει  δύνατό τητα της αναθε τόύσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Σε 
περι πτωση πόύ δεν επιθύμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  δύνατό τητα, η αναθε τόύσα αρχη  διαγρα φει 
την παρα γραφό  αύτη . 

105  Οι λό γόι της παραγρα φόύ 22.Α.4. απότελόύ ν δύνητικόύ ς λό γόύς απόκλεισμόύ  σύ μφωνα με τό 
α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  σύνε πεια, η αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσό τερόύς, ό λόύς η  ενδεχόμε νως και κανε ναν από  τόύς λό γόύς απόκλεισμόύ  σύνεκτιμω ντας τα 
ιδιαι τερα χαρακτηριστικα  της ύπό  ανα θεση σύ μβασης (εκτιμω μενη αξι α αύτη ς, ειδικε ς περιστα σεις 
κλπ), με σχετικη  πρό βλεψη στό παρό ν σημει ό της διακη ρύξης. . 

106  Σχετικη  δη λωση τόύ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόύ  φόρε α περιλαμβα νεται στό ΕΕΕΣ 
107  Σημειω νεται ό τι ό ανωτε ρω εθνικό ς λό γός απόκλεισμόύ  σύμπληρω νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόύ ΕΕΕΣ 

( Άλλόι Λό γόι Απόκλεισμόύ  πόύ ενδε χεται να πρόβλε πόνται από  την εθνικη  νόμόθεσι α τόύ κρα τόύς 
με λόύς της α.α η  τόύ α.φ ). 

108 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρόύ 8 τόύ ν. 3310/2005, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 239 τόύ ν. 4782/2 
109 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
110 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι σης, βλ. ύπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφό της 

Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα  με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι όύ 2018 στην ύπό θεση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

111 Υπενθύμι ζεται ό τι  αναφόρα  στην παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στην περι πτωση πόύ η 
Αναθε τόύσα Αρχη  επιλε ξει κα πόιόν από  τόύς δύνητικόύ ς λό γόύς απόκλεισμόύ . 

112 Σχετικα  με την πρόσκό μιση απόδει ξεων για τα επανόρθωτικα  με τρα βλ. την από φαση της 14ης 
Ιανόύαρι όύ 2021 τόύ ΔΕΕ στην ύπό θεση C-387/19 

113 Πρβλ α ρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
114 Πρβλ. από φαση ύπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύ χός ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η όπόι α 

εξακόλόύθει  να ισχύ ει ε ως την  ε κδόση της από φασης της παρ. 9 τόύ α ρθρόύ 73 τόύ ν. 4412/2016.  
115  Επισημαι νεται ό τι ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς, πλην της καταλληλό τητας για την α σκηση 

επαγγελματικη ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμό  με τό αρ. 76 τόύ ν. 4412/2016), ει ναι 
πρόαιρετικα  για την αναθε τόύσα αρχη  και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγα με τό 
αντικει μενό της σύ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτωση, πρε πει να 
διαμόρφω νόνται κατα  τρό πό, ω στε να μην περιόρι ζεται δύσανα λόγα η σύμμετόχη  των 
ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων στόύς διαγωνισμόύ ς. Κατα  τό στα διό τόύ πρόσδιόρισμόύ  
των κριτηρι ων καταλληλό τητας των ύπόψηφι ων, ει ναι αναγκαι ό να τηρόύ νται από  τις αναθε τόύσες 
αρχε ς, όι θεμελιω δεις ενωσιακε ς αρχε ς, ιδι ως η αρχη  της ι σης μεταχει ρισης των σύμμετεχό ντων, της 
απόφύγη ς των διακρι σεων, της διαφα νειας και της ανα πτύξης τόύ ελεύ θερόύ ανταγωνισμόύ . Τα 
κριτη ρια επιλόγη ς τόύ α ρθρόύ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τη διαδικασι α ελε γχόύ της 
καταλληλό τητας τόύ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τη σύ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

116  Πρβλ. α ρθρό 188 παρ. 1 τόύ ν. 4635/2019, με τό όπόι ό επανη λθαν σε ισχύ  τα α ρθρα 105 και 106 
τόύ ν. 3669/2008, με χρι την ε κδόση τόύ π.δ. τόύ α ρθρόύ  

117  Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόύσες αρχε ς δεν μπόρόύ ν να καλόύ ν σύγκεκριμε νες τα ξεις/ πτύχι α τόύ 
ΜΕΕΠ η , από  την ε ναρξη ισχύ ός τόύ π.δ. 71/2019, τόύ Μητρω όύ Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων 
Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α ρθρό  76 παρ.  4, τόύ ν. 4412/2016.  
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118  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρόύ ν να επιβα λλόύν απαιτη σεις πόύ να διασφαλι ζόύν ό τι όι όικόνόμικόι  

φόρει ς διαθε τόύν την αναγκαι α όικόνόμικη  και χρηματόδότικη  ικανό τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελεύται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω 
απαιτη σεις καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χωρι ς παραπόμπη  σε τα ξεις/πτύχι α τόύ 
ΜΕΕΠ η  τόύ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα θε περι πτωση και για τό μεταβατικό  χρόνικό  δια στημα ισχύ ός των 
α ρθρων 80 ε ως 110 τόύ ν. 3669/2008, ό πως αύτό  πρόκύ πτει από  τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 71/2019 και 
την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός τόύ  τελεύται όύ, επισημαι νεται ό τι, η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει  να 
περιγρα φει τις σχετικε ς απαιτη σεις ανα λόγα με τα πρόβλεπό μενα στό π.δ. 71/2019, τηρόύμε νων 
των ειδικό τερων ρύθμι σεων τόύ α ρθρόύ 76 τόύ ν. 4412/2016 αναφόρικα  με τις πε ραν των 
πρόβλεπό μενων απαιτη σεων για την εγγραφη  και κατα ταξη σε τα ξη των όικει ων μητρω ων τόύ π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντι στόιχόύ πρόύ πόλόγισμόύ  ανα  κατηγόρι α ε ργόύ. 

119  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρόύ ν να επιβα λλόύν απαιτη σεις πόύ να διασφαλι ζόύν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς διαθε τόύν την αναγκαι α τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελεύται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω 
απαιτη σεις καταρχα ς καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χωρι ς παραπόμπη  σε 
τα ξεις/πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ η  τόύ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε όύ τε σε βαθμι δες/κατηγόρι ες τόύ ΜΕΚ. Σε κα θε 
περι πτωση και για τό μεταβατικό  χρόνικό  δια στημα ισχύ ός των α ρθρων 80 ε ως 110 τόύ ν. 
3669/2008, ό πως αύτό  πρόκύ πτει από  τό α ρθρό 65 τόύ π.δ. 71/2019 και την πλη ρη ε ναρξη ισχύ ός 
τόύ  τελεύται όύ, επισημαι νεται ό τι,  η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει  να περιγρα φει τις σχετικε ς 
απαιτη σεις ανα λόγα με τα πρόβλεπό μενα στό π.δ. 71/2019, τηρόύμε νων των ειδικό τερων 
ρύθμι σεων τόύ α ρθρόύ 76 τόύ ν. 4412/2016 αναφόρικα  με τις πε ραν των πρόβλεπό μενων 
απαιτη σεων για την εγγραφη  και κατα ταξη σε τα ξη των όικει ων μητρω ων τόύ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), 
αντι στόιχόύ πρόύ πόλόγισμόύ  ανα  κατηγόρι α ε ργόύ..  

120 Πρόαιρετικη  επιλόγη : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτικη  εύχε ρεια της αναθε τόύσας αρχη ς και 
σύμπληρω νεται σύ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι ό λες όι απαιτη σεις 
πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της σύ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

121  Τό εδα φιό αύτό  πρόστι θεται κατα  την κρι ση της αναθε τόύσας αρχη ς σύ μφωνα με τό α ρθρό 78 παρ. 
1 τόύ ν. 4412/2016, α λλως διαγρα φεται. 

122  Πρόαιρετικη  επιλόγη  σύμπλη ρωσης τόύ εδαφι όύ.  Σύ μφωνα με τό α ρθρό 78 παρ. 2 τόύ ν. 
4412/2016, στην περι πτωση σύμβα σεων ε ργων όι Αναθε τόύσες Αρχε ς μπόρόύ ν να απαιτόύ ν την 
εκτε λεση όρισμε νων κρι σιμων καθηκό ντων απεύθει ας από  τόν ι διό τόν πρόσφε ρόντα. 

123 Ως πρός τόν τρό πό ύπόβόλη ς των απόδεικτικω ν με σων τόύ παρό ντός α ρθρόύ, τα όπόι α ε χόύν 
σύνταχθει / παραχθει  από  τόύς ι διόύς τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

124 Πρβ α ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
125  Επισημαι νεται ό τι η ανωτε ρω δύνατό τητα εναπό κειται στη διακριτικη  εύχε ρεια τόύ όικόνόμικόύ  

φόρε α. Εξακόλόύθει  να ύφι σταται η δύνατό τητα να ύπόγρα φεται τό ΕΕΕΣ από  τό σύ νόλό των 
φύσικω ν πρόσω πων πόύ αναφε ρόνται στα τελεύται α δύ ό εδα φια τόύ α ρθρόύ 73 παρ. 1 τόύ  ν. 
4412/2016. 

126  Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016 
127 Βλ. Δ.Ε.Ε. από φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
128 Βλ. ενδεικτικα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη μα) 
129 Πρβλ. α ρθρό 79 παρ. 8, σε σύνδύασμό   με α ρθρό  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
130 Εφιστα ται η πρόσόχη  των αναθετόύσω ν αρχω ν στό ό τι πρε πει να ζητει ται η πρόσκό μιση 

δικαιόλόγητικω ν πρός από δειξη μό νό των λό γων απόκλεισμόύ  και των κριτηρι ων επιλόγη ς πόύ 
ε χόύν τεθει  στην παρόύ σα διακη ρύξη. Επισημαι νεται, περαιτε ρω, ό τι, η αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται, 
κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόύ ν. 4412/2016, να ζητει  από  πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό 
κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, να ύπόβα λλόύν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα , ό ταν αύτό  
απαιτει ται για την όρθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 

131 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016. 
132  Σύ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελεύται ό εδα φιό τόύ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
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ει ναι Έλληνας πόλι της η  ε χει την εγκατα σταση  τόύ στην Ελλα δα, όι ύπόχρεω σεις τόύ πόύ αφόρόύ ν 
τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλύ πτόύν τό σό την κύ ρια ό σό και την επικόύρικη  ασφα λιση." 

133 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016. 
134 Οι ύπεύ θύνες δηλω σεις τόύ παρό ντός τεύ χόύς ύπόγρα φόνται και γι νόνται απόδεκτε ς σύ μφωνα με 

τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2. β) της παρόύ σας  
135Πρβλ. τό α.π. 1081/18-02-21 ε γγραφό της Αρχη ς «Ενημε ρωση για ζητη ματα απόδεικτικω ν 

φόρόλόγικη ς ενημερό τητας (αύτό ματη α ντληση απόδεικτικόύ  - ενημερό τητα σε παρελθό ντα 
χρό νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

136  Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  την επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόύ . 
137 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016. 
138 Πρβλ. τό με α.π. 2440/22-04-2021ε γγραφό της Αρχη ς «Ενιαι ό Πιστόπόιητικό  Δικαστικη ς 

Φερεγγύό τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
139  Η πλατφό ρμα της Εύρωπαι κη ς Επιτρόπη ς eCertis για την αναζη τηση ισόδύ ναμων πιστόπόιητικω ν 

α λλων κρατω ν-μελω ν της Ε.Ε ει ναι διαθε σιμη, χωρι ς κό στός, στη διαδρόμη . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι νεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ει ναι ό αρμό διός εθνικό ς 
φόρε ας για την καταχω ρηση και τη ρηση των στόιχει ων τόύ eCertis για την Ελλα δα. Πρβλ. τό με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό  ε γγραφό της Αρχη ς στόν ακό λόύθό σύ νδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

140  Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  τις επιλε ξει, ό λες η  κα πόια/ες εξ αύτω ν, ως λό γόύς απόκλεισμόύ . 
141  Επισημαι νεται ό τι η αναθε τόύσα αρχη , εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λληλα με σα, ό τι 

σύντρε χει κα πόια από  τις περιπτω σεις αύτε ς, απόκλει ει όπόιόνδη πότε όικόνόμικό  φόρε α από  τη 
σύμμετόχη  στη διαδικασι α σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.  

142 Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  την επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόύ . 
143 Πρβλ. α ρθρό 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
144 Για τις αλλόδαπε ς ανω νύμες  εταιρει ες ιδρύθει σες σε κρα τός με λός της ΕΕ σχετικό  ει ναι τό 

Παρα ρτημα Ι της όδηγι ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την όπόι α αναδιατύπω θηκε η Οδηγι α 
77/91/ΕΟΚ (Επι σημη Εφημερι δα των Εύρωπαι κω ν Κόινότη των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 
(επταμελη ς). 

145 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρόύ 8 τόύ ν. 3310/2005, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 239 τόύ ν. 4782/21. 
146 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016. 
147 η όπόι α εκδι δεται σύ μφωνα με τις ειδικε ς διατα ξεις τόύ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαι νεται ό τι τα 

πτύχι α των εγγεγραμμε νων στό Μητρω ό Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόύ ει ναι σε ισχύ  
κατα  την 3η Ιόύλι όύ 2019 εξακόλόύθόύ ν να ισχύ όύν ως την 1η Σεπτεμβρι όύ 2021, εφό σόν 
πληρόύ νται όι πρόύ πόθε σεις τόύ νόμόθετικόύ  πλαισι όύ πόύ ι σχύε ε ως και την 2α Ιόύλι όύ 2019 
(Πρβλ. α ρθρό 65 παρ. 1 τόύ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα θηκε με την παρ. 5 τόύ α ρθρόύ 
144 τόύ ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

148 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016.  
149 Πρβλ. α ρθρό 76 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016 
150  Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετικη  απαι τηση στό α ρθρό 22.Ε σύμπληρω νεται αναλό γως σύ μφωνα με 

τό α ρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016. 
151 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν. 4412/2016. 
152 Σύ μφωνα με τό α ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγρα φόνται ύπόχρεωτικα :  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 

τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 
έδρα της στην ημεδαπή, 

     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται 
στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους 
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κόινόπραξι α πόύ καταχωρι ζεται σύ μφωνα με τό α ρθρό 293 παρα γραφός 3 τόύ ν. 4072/2012 
153 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016.  
154  Σύ μφωνα με τη δια ταξη τόύ α ρθρόύ 20 παρ. 5 τόύ ν. 3669/2008: “Για τη σύμμετόχη  σε 

διαγωνισμόύ ς δημόσι ων ε ργων χόρηγει ται σε κα θε εργόληπτικη  επιχει ρηση εγγεγραμμε νη στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό τητα πτύχι όύ», η όπόι α, σε σύνδύασμό  με τη βεβαι ωση εγγραφη ς πόύ εκδι δεται 
από  την ύπηρεσι α τη ρησης τόύ Μ.Ε.ΕΠ., σύνιστα  «επι σημό κατα λόγό αναγνωρισμε νων εργόληπτω ν 
[...] και απαλλα σσει τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις από  την ύπόχρε ωση να καταθε τόύν τα επιμε ρόύς 
δικαιόλόγητικα  στόύς διαγωνισμόύ ς.” Επισημαι νεται ό τι, σύ μφωνα με τό α ρθρό 22  (Τρόπόπόιη σεις 
τόύ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόύ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρω τό εδα φιό της περι πτωσης 31 της 
παραγρα φόύ 1 τόύ α ρθρόύ 377 αντικαθι σταται ως εξη ς: «31) τόύ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
α ρθρων 80 ε ως 110, τα όπόι α παραμε νόύν σε ισχύ  με χρι την ε κδόση τόύ πρόεδρικόύ  διατα γματός 
τόύ α ρθρόύ 83, των παραγρα φων 4 και 5 τόύ α ρθρόύ 20 και της παραγρα φόύ 1 α τόύ α ρθρόύ 176». 

155  Στην περι πτωση ό μως πόύ η Ενημερό τητα Πτύχι όύ δεν καλύ πτει τις εισφόρε ς επικόύρικη ς 
ασφα λισης, τα σχετικα  δικαιόλόγητικα  ύπόβα λλόνται ξεχωριστα . 

156  Μό νό στην περι πτωση πόύ ε χει επιλεγει  από  την αναθε τόύσα αρχη  ως λό γός απόκλεισμόύ . 
157  Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016. 
158 Πρβλ. α ρθρό 165 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016. 
159 Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρόύ ν να πρόβλε πόύν στα ε γγραφα της σύ μβασης ό τι, κατό πιν αιτη ματός 

τόύ ύπεργόλα βόύ και εφό σόν η φύ ση της σύ μβασης τό επιτρε πει, η αναθε τόύσα αρχη  καταβα λλει 
απεύθει ας στόν ύπεργόλα βό την αμόιβη  τόύ για την εκτε λεση πρόμη θειας, ύπηρεσι ας η  ε ργόύ, 
δύνα μει σύ μβασης ύπεργόλαβι ας με τόν ανα δόχό. Στην περι πτωση αύτη , στα ε γγραφα της 
σύ μβασης καθόρι ζόνται τα ειδικό τερα με τρα η  όι μηχανισμόι  πόύ επιτρε πόύν στόν κύ ριό ανα δόχό 
να εγει ρει αντιρρη σεις ως πρός αδικαιόλό γητες πληρωμε ς, καθω ς και όι ρύθμι σεις πόύ αφόρόύ ν 
αύτό ν τόν τρό πό πληρωμη ς. Στην περι πτωση αύτη  δεν αι ρεται η εύθύ νη τόύ κύ ριόύ αναδό χόύ. 
Σύμπληρω νεται αναλό γως. 

160  Πρβλ. α ρθρό 58 τόύ ν. 4412/2016  
161 Πρβλ α ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα ε γγραφα της σύ μβασης, για ε ργα πρόύ πόλόγισμόύ  ανω τερόύ 
των δε κα εκατόμμύρι ων (10.000.000) εύρω , μπόρει  να εγκριθει  και να περιληφθει  ρη τρα περι  
διαιτητικη ς επι λύσης κα θε διαφόρα ς πόύ πρόκύ πτει σχετικα  με την εφαρμόγη , την ερμηνει α η  τό 
κύ ρός της σύ μβασης. Για ε ργα κατω τερόύ πρόύ πόλόγισμόύ , απαιτει ται για τη σύμπερι ληψη 
αντι στόιχης ρη τρας η σύ μφωνη γνω μη τόύ αρμό διόύ τεχνικόύ  σύμβόύλι όύ. Μπόρει  να τεθει  στό 
σημει ό αύτό  η  στην ΕΣΥ. Στα σύμβατικα  τεύ χη πόύ ε χει περιληφθει  ρη τρα περι  διαιτητικη ς επι λύσης, 
δύ ναται να πρόβλε πεται στα διό σύμβιβαστικη ς επι λύσης κα θε διαφόρα ς, πόύ πρόηγει ται της 
πρόσφύγη ς στη διαιτησι α  
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