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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 Αναθέ τόυσα αρχη : Δη μός Ιστιαι ας - Αιδηψόυ  
Οδό ς  : 28ης Οκτωβρι όυ 26 
Ταχ.Κωδ. : ΤΚ 34200 
Τηλ. : 2226350034 
Telefax : 2226055518 
E-mail : tsapetis@yahoo.gr 
Πληρόφόρι ές:  : Κων/νός Τσαπέ της  

1.1 Εργόδό της η  Κυ ριός τόυ Έργόυ: Δη μός Ιστιαι ας- Αιδηψόυ  
1.2 Φόρέ ας κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ:  Δη μός Ιστιαι ας- Αιδηψόυ  
1.3 Πρόι σταμέ νη Αρχη  : Οικόνόμικη  Επιτρόπη   
1.4 Διέυθυ νόυσα η  Επιβλέ πόυσα Υπηρέσι α : Τέχνικη  Υπηρέσι α Δη μόυ Ιστιαι ας - Αιδηψόυ  
1.5 Αρμό διό Τέχνικό  Συμβόυ λιό : Πέριφέρέιακό  Συμβόυ λιό Δημόσι ων Έργων Πέριφέ ρέιας 

Στέρέα ς Ελλα δας Π.Ε Ευβόι ας. 
Εφό σόν όι ανωτέ ρω υπηρέσι ές μέταστέγασθόυ ν κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας συ ναψης η  
έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ, υπόχρέόυ νται να δηλω σόυν α μέσα τα νέ α τόυς στόιχέι α στόυς πρόσφέ ρόντές η  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτέ ρω υπηρέσι ές η /και τα απόφαινό μένα ό ργανα τόυ Φόρέ α Κατασκέυη ς καταργηθόυ ν, 
συγχωνέυτόυ ν η  μέ όπόιόνδη πότέ τρό πό μέταβληθόυ ν κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας συ ναψης η  
έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ, υπόχρέόυ νται να δηλω σόυν α μέσα,  στόυς πρόσφέ ρόντές2 η  στόν ανα δόχό τα 
στόιχέι α των υπηρέσιω ν η  απόφαινό μένων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότέλόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των έν λό γω όργα νων πόυ υπέισέ ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρέω σέις τόυς. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έ γγραφα της συ μβασης κατα  την έ ννόια της πέριπτ. 14 της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ηλέκτρόνικό  διαγωνισμό , έι ναι τα ακό λόυθα : 
α) η παρόυ σα διακη ρυξη, 
β) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ)3   
γ)τό έ ντυπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γέται από  την έιδικη  ηλέκτρόνικη  φό ρμα τόυ 
υπόσυστη ματός, 
δ) ό πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης,  
έ) τό τιμόλό γιό δημόπρα τησης,  
στ) η έιδικη  συγγραφη  υπόχρέω σέων, 
ζ) η τέχνικη  συγγραφη  υπόχρέω σέων  
η) τό τέυ χός συμπληρωματικω ν τέχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
θ) τό υπό δέιγμα ….4 
ι) τό τέυ χός τέχνικη ς πέριγραφη ς, 
ια) η τέχνικη  μέλέ τη, 
ιβ)τυχό ν συμπληρωματικέ ς πληρόφόρι ές και διέυκρινι σέις πόυ θα παρασχέθόυ ν από  την αναθέ τόυσα 
αρχη   έπι  ό λων των ανωτέ ρω 
ιγ) ............................5 
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2.2 Πρόσφέ ρέται έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρόνικη  πρό σβαση στα έ γγραφα της 
συ μβασης6 στόν έιδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλέκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr. ……………………………………..Στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς (έφό σόν 
διαθέ τέι) αναρτα ται σχέτικη  ένημέ ρωση μέ αναφόρα  στόν συστημικό  αριθμό  διαγωνισμόυ  και 
διασυ νδέση στόν ανωτέ ρω ψηφιακό  χω ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θέ έι δόυς έπικόινωνι α και ανταλλαγη  πληρόφόριω ν πραγματόπόιέι ται μέ σω της διαδικτυακη ς 
πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
.................................................................................  7  8 
 
2.3 Εφό σόν έ χόυν ζητηθέι  έγκαι ρως, η τόι έ ως την 28/09/20229  η αναθέ τόυσα αρχη  παρέ χέι σέ ό λόυς 
τόυς πρόσφέ ρόντές πόυ συμμέτέ χόυν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικέ ς 
πληρόφόρι ές σχέτικα  μέ τα έ γγραφα της συ μβασης, τό αργό τέρό στις 03/10/202210 
 
Απαντη σέις σέ τυχό ν διέυκρινι σέις πόυ ζητηθόυ ν, αναρτω νται στόν δημό σια πρόσβα σιμό ηλέκτρόνικό  
χω ρό τόυ διαγωνισμόυ  στην πρόαναφέρό μένη πυ λη www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζι  μέ τα υπό λόιπα έ γγραφα της συ μβασης πρός ένημέ ρωση των ένδιαφέρό μένων όικόνόμικω ν 
φόρέ ων, όι όπόι όι έι ναι υπόχρέωμέ νόι να ένημέρω νόνται μέ δικη  τόυς έυθυ νη μέ σα από  τόν υπό ψη 
ηλέκτρόνικό  χω ρό. 
 
Η αναθέ τόυσα αρχη  παρατέι νέι την πρόθέσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν, όυ τως ω στέ ό λόι όι 
ένδιαφέρό μένόι όικόνόμικόι  φόρέι ς να μπόρόυ ν να λα βόυν γνω ση ό λων των αναγκαι ων πληρόφόριω ν 
για την κατα ρτιση των πρόσφόρω ν στις ακό λόυθές πέριπτω σέις: 
 
α) ό ταν, για όπόιόνδη πότέ λό γό, πρό σθέτές πληρόφόρι ές, αν και ζητη θηκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρέ α 
έ γκαιρα, δέν έ χόυν παρασχέθέι  τό αργό τέρό τέ σσέρις (4) ημέ ρές πριν από  την πρόθέσμι α πόυ όρι ζέται 
για την παραλαβη  των πρόσφόρω ν,  
 
β) ό ταν τα έ γγραφα της συ μβασης υφι στανται σημαντικέ ς αλλαγέ ς.  
 
Η δια ρκέια της παρα τασης θα έι ναι ανα λόγη μέ τη σπόυδαιό τητα των πληρόφόριω ν πόυ ζητη θηκαν η  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν όι πρό σθέτές πληρόφόρι ές δέν έ χόυν ζητηθέι  έ γκαιρα η  δέν έ χόυν σημασι α για την πρόέτόιμασι α 
κατα λληλων πρόσφόρω ν, η παρα ταση της πρόθέσμι ας έναπό κέιται στη διακριτικη  έυχέ ρέια της 
αναθέ τόυσας αρχη ς. 
 
2.4 Τρόπόπόίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μέτάθέση της καταληκτικής 
ημέρόμηνίας υπόβόλής πρόσφόρών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των έγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα μέ την πρόηγόύμένη παράγραφό), δημόσιέύόνται στό ΚΗΜΔΗΣ11. 
 
Άρθρο 2Α.  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι όικόνόμικόί φόρέίς δέσμέύόνται ότι: 
 
α) τηρόύν και θα έξακόλόυθήσόυν να τηρόύν κατά την έκτέλέση της σύμβασης, έφόσόν έπιλέγόύν,  τις 
υπόχρέώσέις τόυς πόυ απόρρέόυν από τις διατάξέις της πέριβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και 
έργατικής νόμόθέσίας, πόυ έχόυν θέσπιστέί μέ τό δίκαιό της Ένωσης, τό έθνικό δίκαιό, συλλόγικές 
συμβάσέις ή διέθνέίς διατάξέις πέριβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και έργατικόύ δικαίόυ, όι όπόίές 
απαριθμόύνται στό Παράρτημα Χ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήρηση των έν λόγω 
υπόχρέώσέων έλέγχέται και βέβαιώνέται από τα όργανα πόυ έπιβλέπόυν την έκτέλέση των δημόσίων 
συμβάσέων και τις αρμόδιές δημόσιές αρχές και υπηρέσίές πόυ ένέργόύν έντός των όρίων της έυθύνης 
και της αρμόδιότητάς τόυς 12, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δέν θα ένέργήσόυν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκέια της διαδικασίας 
ανάθέσης, αλλά και κατά τό στάδιό έκτέλέσης της σύμβασης, έφόσόν έπιλέγόύν και 
 
γ) λαμβάνόυν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξόυν την έμπιστέυτικότητα των πληρόφόριών πόυ 
έχόυν χαρακτηρισθέί ως τέτόιές από την αναθέτόυσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρέ ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ένδιαφέρόμέ νόυς ηλέκτρόνικα , μέ σω της 
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέ χρι την καταληκτικη  ημέρόμηνι α 
και ω ρα πόυ όρι ζέται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας διακη ρυξης, σέ ηλέκτρόνικό  φα κέλό τόυ 
υπόσυστη ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγρα φόνται, τόυλα χιστόν,  μέ πρόηγμέ νη 
ηλέκτρόνικη  υπόγραφη , η όπόι α υπόστηρι ζέται από  αναγνωρισμέ νό (έγκέκριμέ νό) 
πιστόπόιητικό , συ μφωνα μέ την παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016. 13   
 
Για τη συμμέτόχη  στην παρόυ σα διαδικασι α όι ένδιαφέρό μένόι όικόνόμικόι  φόρέι ς ακόλόυθόυ ν  τη  
διαδικασι α έγγραφη ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 έ ως 1.4 της Κόινη ς Υπόυργικη 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 έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων υπόβα λλέι κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α υπόχρέωτικα  υπόγρα φέται, 
συ μφωνα μέ τα ανωτέ ρω, έι τέ από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ απότέλόυ ν την έ νωση, 
έι τέ από  έκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως έξόυσιόδότημέ νό. Στην πρόσφόρα ,  πρόσδιόρι ζέται η έ κταση 
και τό έι δός της συμμέτόχη ς τόυ κα θέ μέ λόυς της έ νωσης, συμπέριλαμβανόμέ νης της κατανόμη ς 
αμόιβη ς μέταξυ  τόυς,  καθω ς και ό έκπρό σωπός/συντόνιστη ς αυτη ς. Η έν λό γω δη λωση 
πέριλαμβα νέται έι τέ στό ΕΕΕΣ (Μέ ρός ΙΙ. Ενό τητα Α) έι τέ στη συνόδέυτικη  υπέυ θυνη δη λωση πόυ  
δυ ναται να υπόβα λλόυν τα μέ λη της έ νωσης. 
 
3.2 Στόν ηλέκτρόνικό φάκέλό πρόσφόράς πέριέχόνται: 
 
 (α) ένας (υπό)φάκέλός μέ την ένδέιξη «Δικαιόλόγητικά Συμμέτόχής». 
 (β)  ένας (υπό)φάκέλός μέ την ένδέιξη  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σημαίνόνται, μέ χρήση τόυ σχέτικόύ πέδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά την 
σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχέία έκέίνα πόυ έχόυν έμπιστέυτικό χαρακτήρα, σύμφωνα μέ τα 
όριζόμένα στό άρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016.  
Στην πέρίπτωση αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλέι στόν όικέίό  (υπό)φάκέλό σχέτική αιτιόλόγηση μέ τη 
μόρφή ψηφιακά υπόγέγραμμένόυ αρχέίόυ pdf, αναφέρόντας ρητά όλές τις σχέτικές διατάξέις νόμόυ ή 
διόικητικές πράξέις πόυ έπιβάλλόυν την έμπιστέυτικότητα της συγκέκριμένης πληρόφόρίας, ως 
συνημμένό της ηλέκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δέν χαρακτηρίζόνται ως έμπιστέυτικές πληρόφόρίές 
σχέτικά μέ τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφέρόμένές πόσότητές και την όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στην πέρίπτωση της υπόβόλής στόιχέίων μέ χρήση μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιέσμένων 
ηλέκτρόνικών αρχέίων (π.χ. ηλέκτρόνικό αρχέίό μέ μόρφή ZIP), έκέίνα τα όπόία έπιθυμέί ό πρόσφέρων 
να χαρακτηρίσέι ως έμπιστέυτικά, σύμφωνα μέ τα ανωτέρω αναφέρόμένα, θα πρέπέι να τα υπόβάλλέι 
ως χωριστά ηλέκτρόνικά αρχέία μέ μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλέκτρόνικό 
αρχέίό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιέσμένων ηλέκτρόνικών αρχέίων πόυ να πέριλαμβάνέι αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλέι τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως πέριγράφέται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στόιχέία και δικαιόλόγητικά πόυ πέριλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκέλό μέ την ένδέιξη 
«Δικαιόλόγητικά Συμμέτόχής»  έίναι τα όριζόμένα στό άρθρό 24.2 της παρόύσας, υπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ηλέκτρόνικά σέ μόρφή αρχέίόυ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται 
απόδέκτά, ανά πέρίπτωση, σύμφωνα μέ την παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2.της παρόύσας. 
 
β) Τό αργότέρό πριν από την ημέρόμηνία και ώρα απόσφράγισης των πρόσφόρών πόυ όρίζέται στό 
άρθρό 18 της παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στην Αναθέτόυσα Αρχή14, μέ έυθύνη τόυ όικόνόμικόύ φόρέα 
όι πρωτότυπές έγγυήσέις συμμέτόχής, πλην των έγγυήσέων πόυ έκδίδόνται ηλέκτρόνικά, άλλως η 
πρόσφόρά απόρρίπτέται ως απαράδέκτη.15 
Οι ανωτέρω πρωτότυπές έγγυητικές έπιστόλές συμμέτόχής πρόσκόμίζόνται σέ κλέιστό φάκέλό, στόν 
όπόίό αναγράφέται τόυλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχέία τόυ παρόντός διαγωνισμόύ και ως 
παραλήπτης η Επιτρόπή Διαγωνισμόύ. 
Η πρόσκόμιση των πρωτότυπων έγγυήσέων συμμέτόχής πραγματόπόιέίται έίτέ μέ κατάθέση τόυ ως 
άνω φακέλόυ στην υπηρέσία πρωτόκόλλόυ της αναθέτόυσας αρχής έίτέ μέ την απόστόλή τόυ 
ταχυδρόμικώς, έπί απόδέίξέι. Τό βάρός απόδέιξης της έγκαιρης πρόσκόμισης φέρέι ό όικόνόμικός 
φόρέας. Τό έμπρόθέσμό απόδέικνύέται μέ  τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ έίτέ μέ την έπίκληση τόυ σχέτικόύ 
απόδέικτικόύ απόστόλής, ανά πέρίπτωση. 
Στην πέρίπτωση πόυ  έπιλέγέί η απόστόλή τόυ φακέλόυ της έγγύησης συμμέτόχής ταχυδρόμικώς, ό 
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, έφόσόν δέν διαθέτέι αριθμό έγκαιρης έισαγωγής τόυ φακέλόυ τόυ στό 
πρωτόκόλλό της αναθέτόυσας αρχής, τό αργότέρό έως την ημέρόμηνία και ώρα απόσφράγισης των 
πρόσφόρών, μέσω της λέιτόυργίας «έπικόινωνία», τα σχέτικό απόδέικτικό στόιχέίό πρόσκόμισης 
(απόδέικτικό κατάθέσης σέ υπηρέσίές ταχυδρόμέίόυ - ταχυμέταφόρών),  πρόκέιμένόυ να ένημέρώσέι 
την αναθέτόυσα αρχή πέρί της τήρησης της υπόχρέωσής τόυ σχέτικά μέ την (έμπρόθέσμη) πρόσκόμιση 
της έγγύησης συμμέτόχής τόυ στόν παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντές συντάσσόυν την όικόνόμική τόυς πρόσφόρά, συμπληρώνόντας την αντίστόιχη 
έιδική ηλέκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός.  
 
δ) Oι πρόσφέρόντές δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λέιτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σέ 
έκτύπωση έλέγχόυ όμαλότητας των έπιμέρόυς πόσόστών έκπτωσης, ανά όμάδα έργασιών, στην 
πέρίπτωση υπόβόλής πρόσφόράς μέ έπιμέρόυς πόσόστά έκπτωσης, κατ’ έφαρμόγή της παρ. 2α τόυ 
άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.16 
 
ε) Στη συνέχέια, όι πρόσφέρόντές παράγόυν από τό υπόσύστημα τα ηλέκτρόνικά αρχέία 
[«έκτυπώσέις» των Δικαιόλόγητικών Συμμέτόχής και της Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σέ μόρφή 
αρχέίόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχέία αυτά γίνόνται απόδέκτά, έφόσόν φέρόυν, 
τόυλάχιστόν πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή, η όπόία υπόστηρίζέται από αναγνωρισμένό 
(έγκέκριμένό) πιστόπόιητικό και έπισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς της πρόσφόράς. 
Κατά τη συστημική υπόβόλή της πρόσφόράς τό υπόσύστημα πραγματόπόιέί αυτόματόπόιημένόυς 
έλέγχόυς έπιβέβαίωσης της ηλέκτρόνικής πρόσφόράς σέ σχέση μέ τα παραχθέντα ηλέκτρόνικά αρχέία 
(Δικαιόλόγητικά Συμμέτόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και έφόσόν όι έλέγχόι αυτόί  απόβόύν 
έπιτυχέίς η πρόσφόρά υπόβάλλέται  στό υπόσύστημα. Διαφόρέτικά, η πρόσφόρά δέν υπόβάλλέται και 
τό υπόσύστημα ένημέρώνέι τόυς πρόσφέρόντές μέ σχέτικό μήνυμα σφάλματός στη διέπαφή τόυ 
χρήστη των πρόσφέρόντων, πρόκέιμένόυ όι τέλέυταίόι να πρόβόύν στις σχέτικές ένέργέιές διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δέν έχόυν απότυπωθέί στό σύνόλό τόυς στις έιδικές ηλέκτρόνικές 
φόρμές τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντές έπισυνάπτόυν  τα σχέτικά ηλέκτρόνικά αρχέία, 
σύμφωνα μέ  τα ανωτέρω, στην  πέρίπτωση έ.17 
 
ζ)  Από τό υπόσύστημα έκδίδέται ηλέκτρόνική απόδέιξη υπόβόλής πρόσφόράς, η όπόία απόστέλλέται 
στόν όικόνόμικό φόρέα μέ μήνυμα ηλέκτρόνικόύ ταχυδρόμέίόυ. 
 
Στις πέριπτω σέις πόυ μέ την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δημό σια η /και ιδιωτικα  έ γγραφα, έι τέ έ χόυν 
παραχθέι  από  τόν ι διό τόν πρόσφέ ρόντα έι τέ από  τρι τόυς, αυτα  γι νόνται απόδέκτα , ανα  πέρι πτωση, 
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συ μφωνα μέ  την παρ. β τόυ α ρθρόυ 4.2.της παρόυ σας18  

η) Έως την ημέ ρα και ω ρα απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν πρόσκόμι ζόνται, μέ έυθυ νη τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρέ α, στην αναθέ τόυσα αρχη , σέ έ ντυπη μόρφη  και σέ κλέιστό  φα κέλό, στόν όπόι ό 
αναγρα φέται ό απόστόλέ ας και ως παραλη πτης η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  τόυ παρό ντός διαγωνισμόυ , 
τυχό ν στόιχέι α της ηλέκτρόνικη ς πρόσφόρα ς τόυ, η τόι των υπόφακέ λων «Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς» 
και «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα », τα όπόι α απαιτέι ται να πρόσκόμισθόυ ν σέ πρωτό τυπα η  ακριβη  
αντι γραφα19. 

Τέ τόια στόιχέι α και δικαιόλόγητικα  ένδέικτικα  έι ναι : 

i) η πρωτό τυπη έγγυητικη  έπιστόλη  συμμέτόχη ς, πλην των πέριπτω σέων πόυ αυτη  έκδι δέται 
ηλέκτρόνικα , α λλως η πρόσφόρα  απόρρι πτέται ως απαρα δέκτη, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα 
στό α ρθρό 4.1. γ) της παρόυ σας, 

ii) αυτα  πόυ δέν υπα γόνται στις διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ένδέικτικα  
συμβόλαιόγραφικέ ς έ νόρκές βέβαιω σέις η  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  έ γγραφα), 

iii) ιδιωτικα  έ γγραφα τα όπόι α δέν  έ χόυν έπικυρωθέι  από  δικηγό ρό η  δέν φέ ρόυν θέω ρηση από  
υπηρέσι ές και φόρέι ς της πέρι πτωσης α της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 η  δέν συνόδέυ όνται 
από  υπέυ θυνη δη λωση για την ακρι βέια  τόυς, καθω ς και 

iv) αλλόδαπα  δημό σια έ ντυπα έ γγραφα πόυ φέ ρόυν την έπισημέι ωση της Χα γης (Apostille), η  
πρόξένικη  θέω ρηση και δέν έ χόυν έπικυρωθέι   από  δικηγό ρό.  

Σέ πέρι πτωση μη υπόβόλη ς ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα ως α νω στόιχέι α και δικαιόλόγητικα  πόυ 
υπόβα λλόνται σέ έ ντυπη μόρφη , πλην της πρωτό τυπης έγγυ ησης συμμέτόχη ς, δυ ναται να 
συμπληρω νόνται και να υπόβα λλόνται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι πρόσφέρόντές δύνανται να ζητήσόυν την απόσυρση υπόβληθέίσας πρόσφόράς, πριν την 
καταληκτική ημέρόμηνία υπόβόλής των πρόσφόρών, μέ έγγραφό αίτημα τόυς πρός την αναθέτόυσα 

αρχή, σέ μόρφή ηλέκτρόνικόύ αρχέίόυ Portable Document Format (PDF)20 πόυ υπόβάλλέται σύμφωνα 
μέ τις πέρ. ii) ή iv)  της παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2. της παρόύσας,21  μέσω της λέιτόυργικότητας 
«Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόυσας αρχής, χωρίς να 
απαιτέίται απόφαση της τέλέυταίας, πρόβαίνέι στην απόρριψη της σχέτικής ηλέκτρόνικής πρόσφόράς 
στό υπόσύστημα πριν την καταληκτική ημέρόμηνία υπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός 
φόρέας δύναται να υπόβάλέι έκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως την καταληκτική 
ημέρόμηνία υπόβόλής  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) Μέτα  την καταληκτικη  ημέρόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζέται στό α ρθρό 18 της 
παρόυ σας, και πριν από  την ηλέκτρόνικη  απόσφρα γιση, πιστόπόιημέ νός χρη στης της Αναθέ τόυσας 
Αρχη ς μέταβιβα ζέι την αρμόδιό τητα διαχέι ρισης τόυ ηλέκτρόνικόυ  διαγωνισμόυ  σέ πιστόπόιημέ νό 
χρη στη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ . 
 
 
β) Η αναθέ τόυσα αρχη  διαβιβα ζέι στόν Πρό έδρό της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  τόυς κλέιστόυ ς φακέ λόυς  
μέ τις πρωτό τυπές έγγυη σέις συμμέτόχη ς, πόυ έ χόυν πρόσκόμιστέι , πριν από  την ημέρόμηνι α και ω ρα 
απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν πόυ όρι ζέται, όμόι ως, στό α ρθρό 18 της παρόυ σας.   
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Η  Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ 22, κατα  την ημέρόμηνι α και ω ρα πόυ όρι ζέται στό α ρθρό 18, πρόβαι νέι σέ 
ηλέκτρόνικη  απόσφρα γιση τόυ υπόφακέ λόυ «Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς» και τόυ υπόφακέ λόυ 
“Οικόνόμικη  Πρόσφόρα ”, χωρι ς να παρέ χέι στόυς πρόσφέ ρόντές πρό σβαση στα υπόβληθέ ντα 
δικαιόλόγητικα  συμμέτόχη ς η  στις υπόβληθέι σές όικόνόμικέ ς πρόσφόρέ ς. 
 
γ)  Μέτα  την ως α νω απόσφρα γιση, και πριν από  την έ κδόση όπόιασδη πότέ από φασης σχέτικα  μέ την 
αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόυ σας, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , πρόβαι νέι στις ακό λόυθές 
ένέ ργέιές23: 
 
(i) αναρτα  στόν ηλέκτρόνικό  χω ρό «Συνημμέ να Ηλέκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν σχέτικό  κατα λόγό 
πρόσφέρό ντων, ό πως αυτό ς παρα γέται από  τό υπόσυ στημα, μέ δικαι ωμα πρό σβασης μό νόν στόυς 
πρόσφέ ρόντές,  
 
ii) έλέ γχέι έα ν πρόσκόμι στηκαν όι απαιτόυ μένές πρωτό τυπές έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς συμμέτόχη ς 
συ μφωνα μέ την παρ. 3.5 πέρ. β τόυ α ρθρόυ 3 της παρόυ σας. Η πρόσφόρα  όικόνόμικόυ  φόρέ α πόυ 
παρέ λέιψέ έι τέ να πρόσκόμι σέι την απαιτόυ μένη πρωτό τυπη έγγυ ηση συμμέτόχη ς, σέ πέρι πτωση 
υπόβόλη ς έ γχαρτης έγγυ ησης συμμέτόχη ς, έι τέ να υπόβα λέι την απαιτόυ μένη έγγυ ηση ηλέκτρόνικη ς 
έ κδόσης στόν όικέι ό ηλέκτρόνικό  (υπό )-φα κέλό μέ χρι την καταληκτικη  ημέρόμηνι α υπόβόλη ς των 
πρόσφόρω ν, απόρρι πτέται ως απαρα δέκτη, μέτα  από  γνω μη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ , η όπόι α 
συντα σσέι πρακτικό , στό όπόι ό πέριλαμβα νόνται τα απότέλέ σματα τόυ ανωτέ ρω έλέ γχόυ και 
υπόβα λλέι στην αναθέ τόυσα αρχη  τό σχέτικό  ηλέκτρόνικό  αρχέι ό, ως “έσωτέρικό ”, μέ σω της 
λέιτόυργι ας “έπικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός, πρός έ γκριση για τη λη ψη από φασης από ρριψης της 
πρόσφόρα ς, συ μφωνα μέ την παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.  
Μέτα  την έ κδόση της από φασης έ γκρισης τόυ ανωτέ ρω πρακτικόυ  για την από ρριψη της πρόσφόρα ς, 
η αναθέ τόυσα αρχη  κόινόπόιέι  την από φαση σέ ό λόυς τόυς πρόσφέ ρόντές. 
Η από φαση από ρριψης της πρόσφόρα ς έκδι δέται πριν από  την έ κδόση όπόιασδη πότέ α λλης από φασης 
σχέτικα  μέ την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόυ σας διαδικασι ας.24  
 
iii) Στη συνέ χέια διαβιβα ζέι τόν σχέτικό  κατα λόγό πρόσφέρό ντων, κατα  σέιρα  μέιόδόσι ας, στην 
αναθέ τόυσα αρχη  και στόυς πρόσφέ ρόντές, πρόκέιμέ νόυ να λα βόυν γνω ση και αναρτα  στόν 
ηλέκτρόνικό  χω ρό «Συνημμέ να Ηλέκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν ως α νω κατα λόγό, μέ δικαι ωμα 
πρό σβασης μό νό στόυς πρόσφέ ρόντές. 
 
δ) Ακόλόυ θως, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νέι, κατα  σέιρα  μέιόδόσι ας, σέ έ λέγχό της όλό γραφης 
και αριθμητικη ς αναγραφη ς τόυ ένιαι όυ πόσόστόυ  έ κπτωσης/ των έπιμέ ρόυς πόσόστω ν έ κπτωσης 
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης) και της όμαλη ς μέταξυ  τόυς σχέ σης, βα σέι της παραγωγη ς σχέτικόυ  ψηφιακόυ  αρχέι όυ, μέ σα 
από  τό υπόσυ στημα.  
Για την έφαρμόγη  τόυ έλέ γχόυ όμαλό τητας, χρησιμόπόιέι ται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  η μέ ση 
έ κπτωση πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016  
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά). 
 
ε) Όλές όι όικόνόμικέ ς πρόσφόρέ ς, μέτα  τις τυχό ν αναγκαι ές διόρθω σέις, καταχωρι ζόνται, κατα  τη 
σέιρα  μέιόδόσι ας, στό πρακτικό  της έπιτρόπη ς.  
 
στ) Στη συνέ χέια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , την ι δια ημέ ρα, έλέ γχέι τα δικαιόλόγητικα  συμμέτόχη ς τόυ 
α ρθρόυ 24.2 της παρόυ σας, κατα  τη σέιρα  της μέιόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μέιόδό τη. Αν η 
όλόκλη ρωση τόυ έλέ γχόυ αυτόυ  δέν έι ναι δυνατη  την ι δια μέ ρα, λό γω τόυ μέγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν, έλέ γχόνται τόυλα χιστόν όι δέ κα (10) πρω τές κατα  σέιρα  μέιόδόσι ας. Στην πέρι πτωση 
αυτη   η διαδικασι α συνέχι ζέται τις έπό μένές έργα σιμές ημέ ρές25. 
 
ζ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , παρα λληλα μέ τις ως α νω ένέ ργέιές, έπικόινωνέι  μέ τόυς έκδό τές πόυ 
αναγρα φόνται στις υπόβληθέι σές έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς, πρόκέιμέ νόυ να διαπιστω σέι την έγκυρό τητα  
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τόυς.26 Αν διαπιστωθέι  πλαστό τητα έγγυητικη ς έπιστόλη ς, ό υπόψη φιός απόκλέι έται από  τόν 
διαγωνισμό , υπόβα λλέται μηνυτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό έισαγγέλέ α.  
 
η) Η πέριγραφό μένη διαδικασι α καταχωρέι ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  η  σέ 
παρα ρτημα  τόυ, πόυ υπόγρα φέται από  τόν Πρό έδρό και τα μέ λη της. 
 
Ως ασυνη θιστα χαμηλέ ς πρόσφόρέ ς, τέκμαι ρόνται όικόνόμικέ ς πρόσφόρέ ς πόυ έμφανι ζόυν από κλιση 
μέγαλυ τέρη των δέ κα (10) πόσόστιαι ων μόνα δων από  τόν μέ σό ό ρό τόυ συνό λόυ των έκπτω σέων των 
παραδέκτω ν πρόσφόρω ν πόυ υπόβλη θηκαν.  
 
Η αναθέ τόυσα αρχη  δυ ναται να κρι νέι ό τι συνιστόυ ν ασυνη θιστα χαμηλέ ς πρόσφόρέ ς και πρόσφόρέ ς 
μέ μικρό τέρη η  καθό λόυ από κλιση από  τό ως α νω ό ριό.27 
 
Στις παραπα νω πέριπτω σέις, η αναθέ τόυσα αρχη  απαιτέι  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς να έξηγη σόυν 
την τιμη  η  τό κό στός πόυ πρότέι νόυν στην πρόσφόρα  τόυς, έντό ς απόκλέιστικη ς πρόθέσμι ας έι κόσι 
(20) ημέρω ν από  την κόινόπόι ηση της σχέτικη ς πρό σκλησης, η όπόι α απόστέ λλέται μέ σω της 
λέιτόυργι ας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός.  
 
Αν όικόνόμικό ς φόρέ ας δέν ανταπόκριθέι  στη σχέτικη  πρό σκληση της αναθέ τόυσας αρχη ς έντό ς της 
α νω πρόθέσμι ας και δέν υπόβα λλέι έξηγη σέις, η πρόσφόρα  τόυ απόρρι πτέται ως μη κανόνικη  και 
καταπι πτέι υπέ ρ της αναθέ τόυσας αρχη ς η έγγυητικη  έπιστόλη  συμμέτόχη ς. Αν όι έξηγη σέις δέν γι νόυν 
απόδέκτέ ς, η πρόσφόρα  απόρρι πτέται, ωστό σό δέν καταπι πτέι η έγγυητικη  έπιστόλη  συμμέτόχη ς. 
 
Οι παρέχό μένές έξηγη σέις τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, όι όπόι ές υπόβα λλόνται, όμόι ως, μέ σω της 
λέιτόυργι ας « Επικόινωνι α», ιδι ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μέγέθω ν, μέ τις όπόι ές ό 
πρόσφέ ρων διαμό ρφωσέ την πρόσφόρα  τόυ, απότέλόυ ν δέσμέυτικέ ς συμφωνι ές και τμη μα της 
συ μβασης ανα θέσης πόυ δέν μπόρόυ ν να μέταβληθόυ ν καθ’ ό λη τη δια ρκέια έκτέ λέσης της συ μβασης. 
 
Κατα  τα λόιπα  έφαρμό ζόνται τα αναλυτικα  αναφέρό μένα στα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016 
 
Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νέι τη συ νταξη τόυ σχέτικόυ  πρακτικόυ  μέ τό απότέ λέσμα της 
διαδικασι ας, μέ τό όπόι ό έισηγέι ται την ανα θέση της συ μβασης στόν μέιόδό τη (η  τη μαται ωση της 
διαδικασι ας), και υπόβα λλέι στην αναθέ τόυσα αρχη  τό σχέτικό  ηλέκτρόνικό  αρχέι ό, ως “έσωτέρικό ”, 
πρός έ γκριση, μέταβιβα ζόντας παρα λληλα ξανα  την αρμόδιό τητα διαχέι ρισης τόυ ηλέκτρόνικόυ  
διαγωνισμόυ  στόν αρμό διό πιστόπόιημέ νό χρη στη της αναθέ τόυσας αρχη ς.  
 
Η απόδόχη  η  από ρριψη των έξηγη σέων των όικόνόμικω ν φόρέ ων, κατό πιν γνω μης της Επιτρόπη ς 
Διαγωνισμόυ 28, η όπόι α πέριλαμβα νέται στό ως α νω πρακτικό , ένσωματω νέται στην από φαση της 
έπό μένης πέρι πτωσης (θ). Για την έξέ ταση των έξηγη σέων δυ ναται να συγκρότόυ νται και έ κτακτές 
έπιτρόπέ ς η  όμα δές έργασι ας, κατα  τα όριζό μένα στην παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνέ χέια, η αναθέ τόυσα αρχη  κόινόπόιέι  την από φαση έ γκρισης τόυ πρακτικόυ  σέ ό λόυς τόυς 
πρόσφέ ρόντές, έκτό ς από  έκέι νόυς, όπόι όι απόκλέι στηκαν όριστικα , λό γω μη υπόβόλη ς η  πρόσκό μισης 
της πρωτό τυπης έγγυ ησης συμμέτόχη ς, συ μφωνα μέ την πέρι πτωση (γ) της παρόυ σας παραγρα φόυ 
4.1 και παρέ χέι πρό σβαση στα υπόβληθέ ντα δικαιόλόγητικα  συμμέτόχη ς και στις όικόνόμικέ ς 
πρόσφόρέ ς των λόιπω ν πρόσφέρό ντων. Κατα  της από φασης αυτη ς χωρέι  πρόδικαστικη  πρόσφυγη , 
κατα  τα όριζό μένα στην παρα γραφό 4.3 της παρόυ σης. 
 
ι) Επισημαι νέται, τέ λός, ό τι, σέ πέρι πτωση πόυ όι πρόσφόρέ ς έ χόυν την ι δια ακριβω ς τιμη  (ισό τιμές), η 
αναθέ τόυσα αρχη  έπιλέ γέι τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό μέ κλη ρωση μέταξυ  των όικόνόμικω ν φόρέ ων 
πόυ υπέ βαλαν ισό τιμές πρόσφόρέ ς. Η κλη ρωση γι νέται ένω πιόν της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρέ ων πόυ υπέ βαλαν τις ισό τιμές πρόσφόρέ ς, σέ ημέ ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιηθέι   μέ σω της λέιτόυργικό τητας “έπικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός. 
Τα απότέλέ σματα της ως α νω κλη ρωσης ένσωματω νόνται, όμόι ως, στην από φαση της πρόηγόυ μένης 
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πέρι πτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 

α) Μέτα  από  την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν, η αναθέ τόυσα αρχη  πρόσκαλέι , στό πλαι σιό της 
παρόυ σας ηλέκτρόνικη ς διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης και μέ σω της λέιτόυργικό τητας της 
«Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λέι έντό ς πρόθέσμι ας δέ κα (10) ημέρω ν 29 από την 
κόινόπόίηση της σχέτικής έγγραφης έιδόπόίησης σέ αυτόν τα πρόβλέπό μένα, στό α ρθρό 23 της 
παρόυ σας, απόδέικτικα  μέ σα (δικαιόλόγητικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ) και τα απόδέικτικα  έ γγραφα 
νόμιμόπόι ησης.30 Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός δυ ναται να υπόβα λέι, έντό ς της ως α νω πρόθέσμι ας, αι τημα, 
πρός την αναθέ τόυσα αρχη , για παρα ταση  της, συνόδέυό μένό από  απόδέικτικα  έ γγραφα πέρι  αι τησης 
χόρη γησης δικαιόλόγητικω ν πρόσωρινόυ  αναδό χόυ. Στην πέρι πτωση αυτη  η αναθέ τόυσα αρχη  
παρατέι νέι την πρόθέσμι α υπόβόλη ς αυτω ν, για ό σό χρό νό απαιτηθέι  για τη χόρη γηση  τόυς από  τις 
αρμό διές δημό σιές αρχέ ς.  
 
β) Τα δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρέ α 
ηλέκτρόνικα , μέ σω της λέιτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας» στην αναθέ τόυσα αρχη , δέν απαιτέι ται 
να πρόσκόμισθόυ ν και σέ έ ντυπη μόρφη  και γι νόνται απόδέκτα , ανα  πέρι πτωση, έφό σόν 
υπόβα λλόνται, συ μφωνα μέ τα πρόβλέπό μένα στις διατα ξέις:  

 
i) έι τέ των α ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 πέρι  ηλέκτρόνικω ν δημόσι ων έγγρα φων πόυ φέ ρόυν 
ηλέκτρόνικη  υπόγραφη  η  σφραγι δα, και, έφό σόν πρό κέιται για αλλόδαπα  δημό σια ηλέκτρόνικα  
έ γγραφα, έα ν φέ ρόυν έπισημέι ωση e-Apostille  
 
ii) έι τέ των α ρθρων 15 και 2731 τόυ ν. 4727/2020 πέρι  ηλέκτρόνικω ν ιδιωτικω ν έγγρα φων πόυ φέ ρόυν 
ηλέκτρόνικη  υπόγραφη  η  σφραγι δα 
 
iii) έι τέ τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ έι πέρι  βέβαι ωσης τόυ γνησι όυ της υπόγραφη ς- 
έπικυ ρωσης των αντιγρα φων 
 
iv) έι τέ της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 3732 τόυ ν. 4412/2016, πέρι  χρη σης ηλέκτρόνικω ν υπόγραφω ν σέ 
ηλέκτρόνικέ ς διαδικασι ές δημόσι ων συμβα σέων,   
  
v) έι τέ της παρ. 13 τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, πέρι  συνυπόβόλη ς υπέυ θυνης δη λωσης στην 
πέρι πτωση απλη ς φωτότυπι ας ιδιωτικω ν έγγρα φων33.  
 
Επιπλέ όν δέν πρόσκόμι ζόνται σέ έ ντυπη μόρφη  τα ΦΕΚ και ένημέρωτικα  και τέχνικα  φυλλα δια και 
α λλα έ ντυπα, έταιρικα  η  μη, μέ έιδικό  τέχνικό  πέριέχό μένό, δηλαδη  έ ντυπα μέ αμιγω ς τέχνικα  
χαρακτηριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σέις σέ διέθνέι ς μόνα δές, μαθηματικόυ ς τυ πόυς και σχέ δια. 
 
Τα ως α νω στόιχέι α και δικαιόλόγητικα  καταχωρι ζόνται από  αυτό ν σέ μόρφη  ηλέκτρόνικω ν αρχέι ων 
μέ μόρφό τυπό 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 πρόθέσμι ας υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης και τό αργό τέρό έ ως την 
τρι τη έργα σιμη ημέ ρα από  την καταληκτικη  ημέρόμηνι α ηλέκτρόνικη ς υπόβόλη ς τόυς, πρόσκόμι ζόνται 
μέ έυθυ νη τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, στην αναθέ τόυσα αρχη , σέ έ ντυπη μόρφη  και σέ κλέιστό  φα κέλό, 



12 

στόν όπόι ό αναγρα φέται ό απόστόλέ ας, τα στόιχέι α τόυ διαγωνισμόυ  και ως παραλη πτης η Επιτρόπη , 
τα στόιχέι α και δικαιόλόγητικα , τα όπόι α απαιτέι ται να πρόσκόμισθόυ ν σέ έ ντυπη μόρφη  (ως 
πρωτό τυπα η  ακριβη  αντι γραφα).35 
Τέ τόια στόιχέι α και δικαιόλόγητικα  ένδέικτικα  έι ναι : 

i) αυτα  πόυ δέν υπα γόνται στις διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ έι, 
(ένδέικτικα  συμβόλαιόγραφικέ ς έ νόρκές βέβαιω σέις η  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  έ γγραφα)  

ii) ιδιωτικα  έ γγραφα τα όπόι α δέν έ χόυν έπικυρωθέι  από  δικηγό ρό η  δέν φέ ρόυν θέω ρηση από  
υπηρέσι ές και φόρέι ς της πέρι πτωσης α της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 η  δέν συνόδέυ όνται 
από  υπέυ θυνη δη λωση για την ακρι βέια  τόυς,  καθω ς και  
 
iii) τα έ ντυπα έ γγραφα πόυ φέ ρόυν τη Σφραγι δα της Χα γης (Apostille) η  πρόξένικη  θέω ρηση και δέν 
έι ναι έπικυρωμέ να από  δικηγό ρό. 
 
Σημέιω νέται ό τι στα αλλόδαπα  δημό σια έ γγραφα και δικαιόλόγητικα  έφαρμό ζέται η Συνθη κη της 
Χα γης της 5ης.10.1961, πόυ κυρω θηκέ μέ τό ν. 1497/1984 (Α΄188), έφό σόν συντα σσόνται σέ κρα τη 
πόυ έ χόυν πρόσχωρη σέι στην ως α νω Συνθη κη, α λλως φέ ρόυν πρόξένικη  θέω ρηση. Απαλλα σσόνται 
από  την απαι τηση έπικυ ρωσης (μέ Apostille η  Πρόξένικη  Θέω ρηση) αλλόδαπα  δημό σια έ γγραφα ό ταν 
καλυ πτόνται από  διμέρέι ς η  πόλυμέρέι ς συμφωνι ές πόυ έ χέι συνα ψέι η Ελλα δα (ένδέικτικα  «Συ μβαση 
νόμικη ς συνέργασι ας μέταξυ  Ελλα δας και Κυ πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Συ μβαση 
πέρι  απαλλαγη ς από την έπικυ ρωση όρισμέ νων πρα ξέων και έγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς 
ν.4231/2014)). Επι σης απαλλα σσόνται από  την απαι τηση έπικυ ρωσης η  παρό μόιας διατυ πωσης 
δημό σια έ γγραφα πόυ έκδι δόνται από  τις αρχέ ς κρα τόυς μέ λόυς πόυ υπα γόνται στόν Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλόυ στέυση των απαιτη σέων για την υπόβόλη  όρισμέ νων δημόσι ων έγγρα φων 
στην ΕΕ, ό πως, ένδέικτικα ,  τό λέυκό  πόινικό  μητρω ό, υπό  τόν ό ρό ό τι τα σχέτικα  μέ τό γέγόνό ς αυτό  
δημό σια έ γγραφα έκδι δόνται για πόλι τη της Ένωσης από  τις αρχέ ς τόυ κρα τόυς μέ λόυς της ιθαγέ νέια ς 
τόυ. Επι σης, γι νόνται υπόχρέωτικα  απόδέκτα  έυκρινη  φωτόαντι γραφα έγγρα φων πόυ έ χόυν έκδόθέι  
από  αλλόδαπέ ς αρχέ ς και έ χόυν έπικυρωθέι  από  δικηγό ρό, συ μφωνα μέ τα πρόβλέπό μένα στην παρ. 2 
πέρ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θηκέ ως 
α νω μέ τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δέν υπόβληθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  η  υπα ρχόυν έλλέι ψέις σέ αυτα  πόυ υπoβλη θηκαν 
ηλέκτρόνικα  η  σέ έ ντυπη μόρφη , έφό σόν απαιτέι ται, συ μφωνα μέ τα ανωτέ ρω η αναθέ τόυσα αρχη  
καλέι  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να πρόσκόμι σέι τα έλλέι πόντα δικαιόλόγητικα  η  να συμπληρω σέι τα η δη 
υπόβληθέ ντα η  να παρα σχέι διέυκρινι σέις, κατα  την έ ννόια τόυ α ρθρόυ 102 ν. 4412/2016, έντό ς 
πρόθέσμι ας δέ κα (10) ημέρω ν από  την κόινόπόι ηση της σχέτικη ς πρό σκλησης σέ αυτό ν. Αν ό 
πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλέι αι τημα πρός την αναθέ τόυσα αρχη  για παρα ταση της ως α νω 
πρόθέσμι ας, τό όπόι ό συνόδέυ έται μέ απόδέικτικα  έ γγραφα από  τα όπόι α να απόδέικνυ έται ό τι έ χέι 
αιτηθέι  τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν, η αναθέ τόυσα αρχη  παρατέι νέι την πρόθέσμι α υπόβόλη ς 
των δικαιόλόγητικω ν για ό σό χρό νό απαιτηθέι  για τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν από  τις αρμό διές 
δημό σιές αρχέ ς. 
Τό παρό ν έφαρμό ζέται αναλό γως και στις πέριπτω σέις πόυ η αναθέ τόυσα αρχη  τυχό ν ζητη σέι την 
πρόσκό μιση δικαιόλόγητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρωσης, κατ’ έφαρμόγη  της δια ταξης τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 έδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τηρόυμέ νων των αρχω ν της ι σης μέταχέι ρισης και της διαφα νέιας.36 
 
 
δ) Αν, κατα  τόν έ λέγχό των υπόβληθέ ντων δικαιόλόγητικω ν, διαπιστωθέι  ό τι: 
i) τα στόιχέι α πόυ δηλω θηκαν μέ τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ), έι ναι έκ πρόθέ σέως 
απατηλα  η  ό τι έ χόυν υπόβληθέι  πλαστα  απόδέικτικα  στόιχέι α37    η  
ii) αν δέν υπόβληθόυ ν στό πρόκαθόρισμέ νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόυ μένα πρωτό τυπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, η  
iii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και έμπρόθέ σμως, δέν απόδέικνυ όνται όι 
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ό ρόι και όι πρόυ πόθέ σέις συμμέτόχη ς συ μφωνα μέ τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρόυ σας, 38  
 
απόρρι πτέται η πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτέι υπέ ρ της αναθέ τόυσας αρχη ς η 
έγγυ ηση συμμέτόχη ς τόυ και η κατακυ ρωση γι νέται στόν πρόσφέ ρόντα πόυ υπέ βαλέ την αμέ σως 
έπό μένη πλέ όν συμφέ ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σέι της τιμη ς, τηρόυμέ νης της 
ανωτέ ρω διαδικασι ας. 
 
Σέ πέρι πτωση έ γκαιρης και πρόση κόυσας ένημέ ρωσης της αναθέ τόυσας αρχη ς για μέταβόλέ ς στις 
πρόυ πόθέ σέις τις όπόι ές ό πρόσωρινό ς ανα δόχός έι χέ δηλω σέι μέ τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληρόι  και όι όπόι ές έπη λθαν η  για τις όπόι ές έ λαβέ γνω ση μέ χρι τη συ ναψη της 
συ μβασης (όψιγένέι ς μέταβόλέ ς), δέν καταπι πτέι υπέ ρ της αναθέ τόυσας αρχη ς η πρόσκόμισθέι σα, 
συ μφωνα μέ τό α ρθρό 15 της παρόυ σας, έγγυ ηση συμμέτόχη ς.39,. 
 
Αν κανέ νας από  τόυς πρόσφέ ρόντές δέν υπέ βαλέ αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανέ νας από  τόυς 
πρόσφέ ρόντές δέν πρόσκόμι ζέι έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απαιτόυ μένα έ γγραφα και δικαιόλόγητικα , 
η  αν κανέ νας από  τόυς πρόσφέ ρόντές δέν απόδέι ξέι ό τι:  α) δέν βρι σκέται σέ μια από  τις καταστα σέις 
πόυ αναφέ ρόνται στό α ρθρό 22.Α και β) πληρόι  τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς των α ρθρων 22.Β έ ως 
22.Ε, ό πως αυτα  έ χόυν καθόριστέι  στην παρόυ σα , η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης ματαιω νέται. 
 
Η διαδικασι α έλέ γχόυ των ως α νω δικαιόλόγητικω ν όλόκληρω νέται μέ τη συ νταξη πρακτικόυ  από  την 
Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φέται η τυχό ν συμπλη ρωση δικαιόλόγητικω ν κατα  τα 
όριζό μένα στις παραγρα φόυς (α) και (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ.40 Η Επιτρόπη , στη συνέ χέια,  τό 
κόινόπόιέι , μέ σω της «λέιτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας», στό απόφαινό μένό ό ργανό της 
αναθέ τόυσας αρχη ς για τη λη ψη από φασης έι τέ κατακυ ρωσης της συ μβασης έι τέ μαται ωσης της 
διαδικασι ας, ανα  πέρι πτωση. 
 
Τα απότέλέ σματα τόυ έλέ γχόυ των δικαιόλόγητικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ έπικυρω νόνται μέ την 
από φαση κατακυ ρωσης τόυ α ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,41 η τόι μέ την από φαση τόυ πρόηγόυ μένόυ 
έδαφι όυ, στην όπόι α αναφέ ρόνται υπόχρέωτικα  όι πρόθέσμι ές για την αναστόλη  της συ ναψης 
συ μβασης, συ μφωνα μέ τα α ρθρα 360 έ ως 372 τόυ ιδι όυ νό μόυ.42  
 
Η αναθέ τόυσα αρχη  κόινόπόιέι   την  από φαση κατακυ ρωσης, μαζι  μέ αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν 
της διαδικασι ας έλέ γχόυ και αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν σέ ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ 
έ λαβαν μέ ρός στη διαδικασι α ανα θέσης, έκτό ς από  τόυς όριστικω ς απόκλέισθέ ντές και ιδι ως ό σόυς 
απόκλέι στηκαν όριστικα  δυνα μέι της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και της αντι στόιχης πέρ. 
γ της παραγρα φόυ 4.1 της παρόυ σας,43 μέ σω της λέιτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας», και έπιπλέ όν 
αναρτα  τα δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνημμέ να Ηλέκτρόνικόυ  
Διαγωνισμόυ ». 
 

ε)   Η από φαση κατακυ ρωσης καθι σταται όριστικη , έφό σόν συντρέ ξόυν όι ακό λόυθές πρόυ πόθέ σέις:44 
 

i. η από φαση κατακυ ρωσης έ χέι κόινόπόιηθέι , συ μφωνα μέ τα ανωτέ ρω, 
 

ii. παρέ λθέι α πρακτη η πρόθέσμι α α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς η  σέ πέρι πτωση α σκησης, 
παρέ λθέι α πρακτη η πρόθέσμι α α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ και 
σέ πέρι πτωση α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ, έκδόθέι  από φαση 
έπι  της αι τησης, μέ την έπιφυ λαξη της χόρη γησης πρόσωρινη ς διαταγη ς, συ μφωνα μέ ό σα 
όρι ζόνται στό τέλέυται ό έδα φιό της παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016, 

 
iii. έ χέι όλόκληρωθέι  έπιτυχω ς ό πρόσυμβατικό ς έ λέγχός από  τό Ελέγκτικό  Συνέ δριό, συ μφωνα μέ 

τα α ρθρα 324 έ ως 327 τόυ ν. 4700/2020, έφό σόν απαιτέι ται45, και 
 

iv.  ό πρόσωρινό ς ανα δόχός έ χέι υπόβα λλέι, έ πέιτα από  σχέτικη  πρό σκληση της αναθέ τόυσας 
αρχη ς, μέ σω της λέιτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, υπέυ θυνη δη λωση, 
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πόυ υπόγρα φέται συ μφωνα μέ ό σα όρι ζόνται στό α ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στην όπόι α 
δηλω νέται ό τι, δέν έ χόυν έπέ λθέι στό πρό σωπό  τόυ όψιγένέι ς μέταβόλέ ς, κατα  την έ ννόια τόυ 
α ρθρόυ 104 τόυ ι διόυ νό μόυ, και μό νόν στην πέρι πτωση τόυ πρόσυμβατικόυ  έλέ γχόυ η  της 
α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς κατα  της από φασης κατακυ ρωσης. 

 
Η υπέυ θυνη δη λωση έλέ γχέται από  την αναθέ τόυσα αρχη  και μνημόνέυ έται στό συμφωνητικό . Εφό σόν 
δηλωθόυ ν όψιγένέι ς μέταβόλέ ς, η δη λωση έλέ γχέται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , η όπόι α 
έισηγέι ται πρός τό αρμό διό απόφαινό μένό ό ργανό. 
 
Μέτα  από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης, η αναθέ τόυσα αρχη  πρόσκαλέι  τόν 
ανα δόχό, μέ σω της λέιτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, να πρόσέ λθέι για την 
υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , θέ τόντα ς τόυ πρόθέσμι α δέκαπέ ντέ (15) ημέρω ν από  την κόινόπόι ηση 
σχέτικη ς έ γγραφης έιδικη ς πρό σκλησης,46 πρόσκόμι ζόντας και την απαιτόυ μένη έγγυητικη  έπιστόλη  
καλη ς έκτέ λέσης. Η συ μβαση θέωρέι ται συναφθέι σα μέ την κόινόπόι ηση της ως α νω έιδικη ς 
πρό σκλησης.47 

Πριν από την υπόγραφή τόυ συμφωνητικόύ υπόβάλλέται η υπέύθυνη δήλωση της κόινής απόφασης 
των Υπόυργών Ανάπτυξης και Επικρατέίας 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 δέν πρόσέ λθέι να υπόγρα ψέι τό συμφωνητικό , μέ σα στην πρόθέσμι α πόυ όρι ζέται στην 
έιδικη  πρό κληση, και μέ την έπιφυ λαξη αντικέιμένικω ν λό γων ανωτέ ρας βι ας, κηρυ σσέται έ κπτωτός, 
καταπι πτέι υπέ ρ της αναθέ τόυσας αρχη ς η έγγυ ηση συμμέτόχη ς τόυ και ακόλόυθέι ται η διαδικασι α 
τόυ παρό ντός α ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφέ ρόντα πόυ υπέ βαλέ την αμέ σως έπό μένη πλέ όν συμφέ ρόυσα 
από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σέι τιμη ς48. Αν κανέ νας από  τόυς πρόσφέ ρόντές δέν πρόσέ λθέι 
για την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , η διαδικασι α ανα θέσης της συ μβασης ματαιω νέται, συ μφωνα 
μέ την πέρι πτωση β της παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι , στην πέρι πτωση αυτη ν, να αναζητη σέι απόζημι ωση, πέ ρα από  την 
καταπι πτόυσα έγγυητικη  έπιστόλη , ιδι ως δυνα μέι των α ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 49 

 
Εα ν η αναθέ τόυσα αρχη  δέν απέυθυ νέι στόν ανα δόχό την ως α νω έιδικη  πρό σκληση, έντό ς χρόνικόυ  
διαστη ματός έξη ντα (60) ημέρω ν από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης, και μέ την 
έπιφυ λαξη της υ παρξης έπιτακτικόυ  λό γόυ δημό σιόυ συμφέ ρόντός η  αντικέιμένικω ν λό γων ανωτέ ρας 
βι ας, ό ανα δόχός δικαιόυ ται να απέ χέι από  την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , χωρι ς να έκπέ σέι η 
έγγυ ηση συμμέτόχη ς τόυ, καθω ς και να αναζητη σέι απόζημι ωση ιδι ως δυνα μέι των α ρθρων 197 και 
198 ΑΚ.50 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α. Κάθέ ένδιαφέρόμένός, ό όπόίός έχέι ή έίχέ συμφέρόν να τόυ ανατέθέί η συγκέκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχέι υπόστέί ή ένδέχέται να υπόστέί ζημία από έκτέλέστή πράξη ή παράλέιψη της 
αναθέτόυσας αρχής κατά παράβαση της έυρωπαϊκής ένωσιακής ή έσωτέρικής νόμόθέσίας στόν τόμέα 
των δημόσίων συμβάσέων, έχέι δικαίωμα να πρόσφύγέι στην Αρχή Εξέτασης Πρόδικαστικών 
Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα όριζόμένα στα άρθρα 345έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ. 
Π.Δ. 39/2017, στρέφόμένός μέ πρόδικαστική πρόσφυγή, κατά πράξης ή παράλέιψης της αναθέτόυσας 
αρχής, πρόσδιόρι ζόντας έιδικω ς τις νόμικέ ς και πραγματικέ ς αιτια σέις πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τημα  
τόυ51. 

 
Σέ πέρι πτωση πρόσφυγη ς κατα  πρα ξης της αναθέ τόυσας αρχη ς, η πρόθέσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς έι ναι: 
(α) δέ κα (10) ημέ ρές από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μένης πρα ξης στόν ένδιαφέρό μένό 
όικόνόμικό  φόρέ α αν η πρα ξη κόινόπόιη θηκέ μέ ηλέκτρόνικα  μέ σα η  τηλέόμόιότυπι α η   
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(β) δέκαπέ ντέ (15) ημέ ρές από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μένης πρα ξης σέ αυτό ν αν 
χρησιμόπόιη θηκαν α λλα μέ σα έπικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δέ κα (10) ημέ ρές από  την πλη ρη, πραγματικη  η  τέκμαιρό μένη, γνω ση της πρα ξης πόυ βλα πτέι τα 
συμφέ ρόντα τόυ ένδιαφέρό μένόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α. Ειδικα  για την α σκηση πρόσφυγη ς κατα  
πρόκη ρυξης, η πλη ρης γνω ση αυτη ς τέκμαι ρέται μέτα  την πα ρόδό δέκαπέ ντέ (15) ημέρω ν από  τη 
δημόσι έυση στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σέ πέρι πτωση παρα λέιψης πόυ απόδι δέται στην αναθέ τόυσα αρχη , η πρόθέσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς έι ναι δέκαπέ ντέ (15) ημέ ρές από  την έπόμέ νη της συντέ λέσης της 
πρόσβαλλό μένης παρα λέιψης52. 
 
Η πρόδικαστικη  πρόσφυγη , συντα σσέται υπόχρέωτικα  μέ τη χρη ση τόυ τυπόπόιημέ νόυ έντυ πόυ τόυ 
Παραρτη ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατι θέται ηλέκτρόνικα  στην ηλέκτρόνικη  πέριόχη  τόυ 
συγκέκριμέ νόυ διαγωνισμόυ  μέ σω της λέιτόυργικό τητας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός πρός την 
Αναθέ τόυσα Αρχη , έπιλέ γόντας την έ νδέιξη «Πρόδικαστικη  Πρόσφυγη » συ μφωνα μέ α ρθρό 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα.  
 
Οι πρόθέσμι ές ως πρός την υπόβόλη  των πρόδικαστικω ν πρόσφυγω ν και των παρέμβα σέων αρχι ζόυν 
την έπόμέ νη της ημέ ρας της πρόαναφέρθέι σας κατα  πέρι πτωση κόινόπόι ησης η  γνω σης και λη γόυν 
ό ταν πέρα σέι όλό κληρη η τέλέυται α ημέ ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αυτη  έι ναι έξαιρέτέ α η  Σα ββατό, 
ό ταν πέρα σέι όλό κληρη η έπόμέ νη έργα σιμη ημέ ρα και ω ρα 23:59:5953 
 
Για τό παραδέκτό της άσκησης της πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθέται παράβόλό από τόν 
πρόσφέύγόντα υπέρ τόυ Ελληνικόύ Δημόσίόυ, σύμφωνα μέ όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν. 
4412/201654. Η έπιστρόφή τόυ παραβόλόυ στόν πρόσφέύγόντα γίνέται: α) σέ πέρίπτωση όλικής ή 
μέρικής απόδόχής της πρόσφυγής τόυ, β) όταν η αναθέτόυσα αρχή ανακαλέί την πρόσβαλλόμένη 
πράξη ή πρόβαίνέι στην όφέιλόμένη ένέργέια πριν από την έκδόση της απόφασης της ΑΕΠΠ έπί της 
πρόσφυγής, γ) σέ πέρίπτωση παραίτησης τόυ πρόσφέύγόντα από την πρόσφυγή τόυ έως και δέκα (10) 
ημέρές από την κατάθέση της πρόσφυγής.  
 
Η πρόθέσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς και η α σκηση  της κωλυ όυν τη συ ναψη της 
συ μβασης έπι  πόινη  ακυρό τητας, η όπόι α διαπιστω νέται μέ από φαση της ΑΕΠΠ μέτα  από  α σκηση 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μό νη η α σκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής δέν κωλύέι την πρόόδό της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την έπιφύλαξη χόρήγησης από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα μέ τό άρθρό 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201755.  
 
Η πρόηγόύμένη παράγραφός δέν έφαρμόζέται στην πέρίπτωση πόυ, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρόύσας σύμβασης, υπόβληθέί μόνό μία (1) πρόσφόρά56. 
 
Μέτά την, κατά τα ως άνω, ηλέκτρόνική κατάθέση της πρόδικαστικής πρόσφυγής η αναθέτόυσα αρχή, 
μέσω της λέιτόυργίας ¨Επικόινωνία»: 
  
α) Κόινόπόιέί την πρόσφυγή τό αργότέρό έως την έπόμένη έργάσιμη ημέρα από την κατάθέσή της σέ 
κάθέ ένδιαφέρόμένό τρίτό, ό όπόίός μπόρέί να θίγέται από την απόδόχή της πρόσφυγής, πρόκέιμένόυ 
να ασκήσέι τό, πρόβλέπόμένό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόυ 
στη διαδικασία έξέτασης της πρόσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύός της πρόσβαλλόμένης πράξης, 
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόυ έχέι στη διάθέσή τόυ. 
 
β) Διαβιβάζέι στην ΑΕΠΠ, τό αργότέρό έντός δέκαπέντέ (15) ημέρών από την ημέρα κατάθέσης, τόν 
πλήρη φάκέλό της υπόθέσης, τα απόδέικτικά κόινόπόίησης στόυς ένδιαφέρόμένόυς τρίτόυς αλλά και 
την Έκθέση Απόψέών της έπί της πρόσφυγής. Στην Έκθέση Απόψέων η αναθέτόυσα αρχή μπόρέί να 
παραθέσέι αρχική ή συμπληρωματική αιτιόλόγία για την υπόστήριξη της πρόσβαλλόμένης μέ την 
πρόδικαστική πρόσφυγή πράξης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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γ) Κόινόπόιέί σέ όλα τα μέρη την έκθέση απόψέων, τις Παρέμβάσέις και τα σχέτικά έγγραφα πόυ τυχόν 
τη συνόδέύόυν, μέσω τόυ ηλέκτρόνικόύ τόπόυ τόυ διαγωνισμόύ τό αργότέρό έως την έπόμένη 
έργάσιμη ημέρα από την κατάθέσή τόυς. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπόμνήματα κατατίθένται από όπόιόδήπότέ από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότέρό έντός πέντέ (5) ημέρών από την κόινόπόίηση των απόψέων της 
αναθέτόυσας αρχής57. 
 
Η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς απότέλέι  πρόυ πό θέση για την α σκηση των έ νδικων 
βόηθημα των της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακυ ρωσης τόυ α ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των έκτέλέστω ν πρα ξέων η  παραλέι ψέων της αναθέ τόυσας αρχη ς58. 

Β. Όπόιός έχέι έννόμό συμφέρόν μπόρέί να ζητήσέι, μέ τό ίδιό δικόγραφό έφαρμόζόμένων αναλόγικά 
των διατάξέων τόυ π.δ. 18/1989, την αναστόλή έκτέλέσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ένώπιόν τόυ Διόικητικόύ Εφέτέίόυ της έδρας της αναθέτόυσας αρχής59. Τό αυτό ισχύέι και σέ 
πέρίπτωση σιωπηρής απόρριψης της πρόδικαστικής πρόσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
τόυ ως άνω ένδικόυ βόηθήματός έχέι και η αναθέτόυσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνέι δέκτή την 
πρόδικαστική πρόσφυγή, αλλά και αυτός τόυ όπόίόυ έχέι γίνέι έν μέρέι δέκτή η πρόδικαστική 
πρόσφυγή. 

Μέ την απόφαση της ΑΕΠΠ λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμένές και όλές όι συναφέίς πρός την ανωτέρω 
απόφαση πράξέις ή παραλέίψέις της αναθέτόυσας αρχής, έφόσόν έχόυν έκδόθέί ή συντέλέστέί 
αντιστόίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στό Δικαστήριό. 

Η αίτηση αναστόλής και ακύρωσης πέριλαμβάνέι μόνό αιτιάσέις πόυ έίχαν πρόταθέί μέ την 
πρόδικαστική πρόσφυγή ή αφόρόύν στη διαδικασία ένώπιόν της Α.Ε.Π.Π. ή τό πέριέχόμένό των 
απόφάσέών της. Η αναθέτόυσα αρχή, έφόσόν ασκήσέι την αίτηση της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 
4412/2016, μπόρέί να πρόβάλέι και όψιγένέίς ισχυρισμόύς αναφόρικά μέ τόυς έπιτακτικόύς λόγόυς 
δημόσίόυ συμφέρόντός, όι όπόίόι καθιστόύν αναγκαία την άμέση ανάθέση της σύμβασης.60 

Η ως άνω αίτηση κατατίθέται στό ως αρμόδιό δικαστήριό μέσα σέ πρόθέσμία δέκα (10) ημέρών από  
κόινόπόίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλέυση της πρόθέσμίας για την έκδόση 
της απόφασης έπί της πρόδικαστικής πρόσφυγής, ένώ η δικάσιμός για την έκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δέν πρέπέι να απέχέι πέραν των έξήντα (60) ημέρών από την κατάθέση τόυ δικόγράφόυ.61 

Αντίγραφό της αίτησης μέ κλήση κόινόπόιέίται μέ τη φρόντίδα τόυ αιτόύντός πρός την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτόυσα αρχή, αν δέν έχέι ασκήσέι αυτή την αίτηση, και πρός κάθέ τρίτό ένδιαφέρόμένό, την 
κλήτέυση τόυ όπόίόυ διατάσσέι μέ πράξη τόυ ό Πρόέδρός ή ό πρόέδρέύων τόυ αρμόδιόυ Δικαστηρίόυ 
ή Τμήματός έως την έπόμένη ημέρα από την κατάθέση της αίτησης. Ο αιτών υπόχρέόύται έπί πόινή 
απαραδέκτόυ τόυ ένδίκόυ βόηθήματός να πρόβέί στις παραπάνω κόινόπόιήσέις έντός απόκλέιστικής 
πρόθέσμίας δύό (2) ημέρών από την έκδόση και την παραλαβή της ως άνω πράξης τόυ Δικαστηρίόυ. 
Εντός απόκλέιστικής πρόθέσμίας δέκα (10) ημέρών από την ως άνω κόινόπόίηση της αίτησης 
κατατίθέται η παρέμβαση και διαβιβάζόνται ό φάκέλός και όι απόψέις των παθητικώς 
νόμιμόπόιόύμένων. Εντός της ίδιας πρόθέσμίας κατατίθένται στό Δικαστήριό και τα στόιχέία πόυ 
υπόστηρίζόυν τόυς ισχυρισμόύς των διαδίκων. 

Επιπρόσθέτα, η παρέμβαση κόινόπόιέίται μέ έπιμέλέια τόυ παρέμβαίνόντός στα λόιπά μέρη της δίκης 
έντός δύό (2) ημέρών από την κατάθέσή της, αλλιώς λόγίζέται ως απαράδέκτη. Τό διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης έκδίδέται έντός δέκαπέντέ (15) ημέρών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
πρόθέσμία για την υπόβόλή υπόμνημάτων. 

Η πρόθέσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ένώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστηρίόυ κωλύόυν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδόση της όριστικής δικαστικής απόφασης, έκτός έάν μέ 
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθέί διαφόρέτικά. Επίσης, η πρόθέσμία για την άσκηση 
και η άσκησή της αίτησης κωλύόυν την πρόόδό της διαδικασίας ανάθέσης για χρόνικό διάστημα 
δέκαπέντέ (15) ημέρών από την άσκηση της αίτησης, έκτός έάν μέ την πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός 
δικαστής απόφανθέί διαφόρέτικά62. Για την άσκηση της αιτήσέως κατατίθέται παράβόλό, σύμφωνα 
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μέ τα έιδικότέρα όριζόμένα στό άρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.   

Αν ό ένδιαφέρόμένός δέν αιτήθηκέ ή αιτήθηκέ ανέπιτυχώς την αναστόλή και η σύμβαση υπόγράφηκέ 
και η έκτέλέσή της όλόκληρώθηκέ πριν από τη συζήτηση της αίτησης, έφαρμόζέται αναλόγως η παρ. 2 
τόυ άρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989.  

Αν τό δικαστήριό ακυρώσέι πράξη ή παράλέιψη της αναθέτόυσας αρχής μέτά τη σύναψη της σύμβασης, 
τό κύρός της τέλέυταίας δέν θίγέται, έκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής έίχέ ανασταλέί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην πέρίπτωση πόυ η σύμβαση δέν έίναι άκυρη, ό ένδιαφέρόμένός δικαιόύται 
να αξιώσέι απόζημίωση, σύμφωνα μέ τα αναφέρόμένα στό άρθρό 373 τόυ ν. 4412/2016. 

Μέ την έπιφύλαξη των διατάξέων τόυ ν. 4412/2016, για την έκδίκαση των διαφόρών τόυ παρόντός 
άρθρόυ έφαρμόζόνται όι διατάξέις τόυ π.δ. 18/1989. 
 

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχέτικα  μέ την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , ισχυ όυν τα πρόβλέπό μένα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τόυ 
α ρθρόυ 105 καθω ς και στό α ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  έ γγραφα της συ μβασης  μέ βα ση τα όπόι α θα έκτέλέσθέι  τό έ ργό έι ναι τα αναφέρό μένα 
παρακα τω. Σέ πέρι πτωση ασυμφωνι ας των πέριέχόμέ νων σέ αυτα  ό ρων, η σέιρα  ισχυ ός 
καθόρι ζέται  ως κατωτέ ρω:  
  

1. Τό συμφωνητικό , συμπέριλαμβανόμέ νων των παρασχέθέισω ν έξηγη σέων τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρέ α, συ μφωνα μέ τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν 
πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μέγέθω ν μέ τις όπόι ές ό ανα δόχός διαμό ρφωσέ την πρόσφόρα  
τόυ, 
2. Η παρόυ σα Διακη ρυξη. 
3. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δημόπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρέω σέων (Ε.Σ.Υ.).  
6. Η Τέχνικη  Συγγραφη  Υπόχρέω σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ ς Πρόδιαγραφέ ς και τα  
 Παραρτη ματα τόυς,  
7. Η Τέχνικη  Πέριγραφη  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης. 
9. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές τόυ έ ργόυ.  
10.  Τό έγκέκριμέ νό Χρόνόδια γραμμα κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ.  
 

Τα ανωτέ ρω έ γγραφα της συ μβασης ισχυ όυν, ό πως διαμόρφω θηκαν, μέ τις συμπληρωματικέ ς 
πληρόφόρι ές και διέυκρινι σέις πόυ παρασχέ θηκαν από  την αναθέ τόυσα αρχη  έπι  ό λων των 
ανωτέ ρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έ γγραφα της συ μβασης συντα σσόνται υπόχρέωτικα  στην έλληνικη  γλω σσα και πρόαιρέτικα  

και σέ α λλές γλω σσές, συνόλικα  η  μέρικα . Σέ πέρι πτωση ασυμφωνι ας μέταξυ  των τμημα των 
των έγγρα φων της συ μβασης πόυ έ χόυν συνταχθέι  σέ πέρισσό τέρές γλω σσές, έπικρατέι  η 
έλληνικη  έ κδόση63. Τυχό ν πρόδικαστικέ ς πρόσφυγέ ς υπόβα λλόνται στην έλληνικη  γλω σσα. 

6.2.  Οι πρόσφόρέ ς και τα πέριλαμβανό μένα σέ αυτέ ς στόιχέι α, καθω ς και τα απόδέικτικα  έ γγραφα 
συντα σσόνται στην έλληνικη  γλω σσα η  συνόδέυ όνται από  έπι σημη μέτα φραση  τόυς στην 
έλληνικη  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δημό σια έ γγραφα και δικαιόλόγητικα  έφαρμό ζέται η Συνθη κη της Χα γης της 
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5.10.1961, πόυ κυρω θηκέ μέ τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 
4.2.β) της παρόυ σας. Τα αλλόδαπα  δημό σια και ιδιωτικα  έ γγραφα  συνόδέυ όνται από  
μέτα φραση  τόυς στην έλληνικη  γλω σσα έπικυρωμέ νη έι τέ από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις 
διατα ξέις της έθνικη ς νόμόθέσι ας έι τέ από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της χω ρας στην όπόι α 
έ χέι συνταχθέι  τό έ γγραφό64 και γι νόνται απόδέκτα  συ μφωνα μέ τα όριζό μένα, όμόι ως, στό 
α ρθρό 4.2.β) της παρόυ σας.   

6.4.     [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:] 
               Ενημέρωτικα  και τέχνικα  φυλλα δια και α λλα έ ντυπα-έταιρικα  η  μη – μέ έιδικό  τέχνικό  

πέριέχό μένό, δηλαδη  έ ντυπα μέ αμιγω ς τέχνικα  χαρακτηριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σέις σέ 
διέθνέι ς μόνα δές, μαθηματικόυ ς τυ πόυς και σχέ δια, πόυ έι ναι δυνατό ν να διαβαστόυ ν σέ κα θέ 
γλω σσα και δέν έι ναι απαραι τητη η μέτα φραση  τόυς, 65 μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σέ α λλη 
γλω σσα, χωρι ς να συνόδέυ όνται από  μέτα φραση στην έλληνικη . 

 

6.5. Η  έπικόινωνι α μέ την αναθέ τόυσα αρχη , καθω ς και μέταξυ  αυτη ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
υπόχρέωτικα  στην έλληνικη  γλω σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημόπρα τηση τόυ έ ργόυ, την έκτέ λέση της συ μβασης και την κατασκέυη  τόυ, 

έφαρμό ζόνται όι διατα ξέις των παρακα τω νόμόθέτημα των, ό πως ισχυ όυν: 
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 σέ έκτέ λέση των ανωτέ ρω διατα ξέων έκδόθέι σές κανόνιστικέ ς πρα ξέις68, καθω ς και λόιπέ ς 

διατα ξέις πόυ αναφέ ρόνται ρητα  η  απόρρέ όυν από  τα όριζό μένα στα συμβατικα  τέυ χη της 
παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξέων τόυ ασφαλιστικόυ , έργατικόυ , πέριβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γένικό τέρα κα θέ δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και έρμηνέυτικη  
έγκυ κλιός πόυ διέ πέι την ανα θέση και έκτέ λέση τόυ έ ργόυ της παρόυ σας συ μβασης, έ στω και 
αν δέν αναφέ 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 έ ργό χρηματόδότέι ται από  ΠΔΕ ΣΑΕΠ 566 Κωδικό ς έ ργόυ 2017ΕΠ56600003 συ μφωνα μέ την 

υπ΄α ριθμ.128876/23-11-2017 από φαση τόυ Αναπληρωτη  Υπόυργόυ  Οικόνόμι ας και Ανα πτυξης.  
 Τό έ ργό υπό κέιται στις κρατη σέις69 πόυ πρόβλέ πόνται για τα έ ργα αυτα , πέριλαμβανόμέ νης 
της κρα τησης υ ψόυς 0,07 % υπέ ρ των λέιτόυργικω ν αναγκω ν της Ενιαι ας Ανέξα ρτητης Αρχη ς 
Δημόσι ων Συμβα σέων, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/201170, της κρα τησης υ ψόυς 
0,06 % υπέ ρ των λέιτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξέ τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, 
συ μφωνα μέ τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, της κρα τησης 6‰, συ μφωνα μέ τις 
διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 πέρ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μέταφόρω ν (Β' 
2235),  της κράτησης 2,5‰ υπέ ρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. καθω ς και της κρα τησης υ ψόυς 0,02% υπέ ρ 
της ανα πτυξης και συντη ρησης τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα μέ τό α ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 
4412/2016.  
       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 

υπουργικής απόφασης). 
 
8.2. Τα γένικα  έ ξόδα, ό φέλός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι έπιβαρυ νσέις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νέι τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
  
8.3. Οι πληρωμέ ς θα γι νόνται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  τόυ έργόλαβικόυ  τιμη ματός θα γι νέται σέ EURO. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέ τόυσα αρχη 71 τηρω ντας τις αρχέ ς της ι σης μέταχέι ρισης και της διαφα νέιας, ζητα  από  τόυς 
πρόσφέ ρόντές όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, ό ταν όι πληρόφόρι ές η  η τέκμηρι ωση πόυ πρέ πέι να 
υπόβα λλόνται έι ναι η  έμφανι ζόνται έλλιπέι ς η  λανθασμέ νές, συμπέριλαμβανόμέ νων έκέι νων στό ΕΕΕΣ, 
η  ό ταν λέι πόυν συγκέκριμέ να έ γγραφα, να υπόβα λλόυν, να συμπληρω νόυν, να απόσαφηνι ζόυν η  να 
όλόκληρω νόυν τις σχέτικέ ς πληρόφόρι ές η  τέκμηρι ωση, έντό ς πρόθέσμι ας ό χι μικρό τέρης των δέ κα 
(10) ημέρω ν και ό χι μέγαλυ τέρης των έι κόσι (20) ημέρω ν από  την ημέρόμηνι α κόινόπόι ησης σέ αυτόυ ς 
της σχέτικη ς πρό σκλησης, μέ σω της λέιτόυργικό τητας « Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός, συ μφωνα 
μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στις διατα ξέις των α ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016. 
Η συμπλη ρωση η  η απόσαφη νιση ζητέι ται και γι νέται απόδέκτη  υπό  την πρόυ πό θέση ό τι δέν 
τρόπόπόιέι ται η πρόσφόρα  τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α και ό τι αφόρα  σέ στόιχέι α η  δέδόμέ να, των όπόι ων 
έι ναι αντικέιμένικα  έξακριβω σιμός ό πρόγένέ στέρός χαρακτη ρας σέ σχέ ση μέ τό πέ ρας της 
καταληκτικη ς πρόθέσμι ας παραλαβη ς πρόσφόρω ν. Τα ανωτέ ρω ισχυ όυν κατ΄ αναλόγι αν και για τυχό ν 
έλλέι πόυσές δηλω σέις, υπό  την πρόυ πό θέση ό τι βέβαιω νόυν γέγόνό τα αντικέιμένικω ς έξακριβω σιμα.72 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρόυ σα διαδικασι α έ χέι έκδόθέι  η μέ αρ.πρωτ.  128876/23-11-2017 από φαση τόυ 
Αναπληρωτη  Υπόυργόυ  Οικόνόμι ας και Ανα πτυξης πέρι  έγγραφη ς τόυ έ ργόυ ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΑΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και η υπ΄αριθμ. 
277/2017 από φαση τόυ Πέριφέρέιακόυ  Συμβόυλι όυ της Πέριφέ ρέιας Στέρέα ς Ελλα δας και η 
1541/2021 (ΑΔΑ:6Φ8Β7ΛΗ-ΡΑΩ) Από φαση της Οικόνόμικη ς Επιτρόπη ς της Πέριφέ ρέιας Στέρέα ς 

Ελλα δας πρόυ πόλόγισμόυ  πόσόυ  287.300,00€ (μέ τό ΦΠΑ). Έχέι έγγραφέι  στό τέχνικό  Πρό γραμμα τόυ 
2022 στό ΚΑ 60-7333.008  
Έχέι αναρτηθέι  τό πρωτόγένέ ς αι τημα 64-7333.001 καθω ς και η ανα ληψη υπόχρέ ωσης Α-633/12-09-
2022 (ΑΔΑ:95ΥΟΩΕ7-Φ8Π) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Ο τι  τλός τόυ έ ργόυ έι  ναι:  ¨  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ (Α΄& Β΄ΦΑΣΗ)¨. 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόυ έ ργόυ ανέ ρχέται σέ73 287.300,00 Ευρω  και 
αναλυ έται σέ: 
Δαπα νη Εργασιω ν 170.587,81 Ευρω  
Γένικα  έ ξόδα και Όφέλός (Ε.Ο+Ε.Ε.) 30.705,81 Ευρω  
Απρό βλέπτα74 (πόσόστόυ  15% έπι  της δαπα νης έργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Ε.Ο+Ε.Ε.) 
30.194,04 Ευρω , πόυ αναλω νόνται συ μφωνα μέ τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ 
ν. 4412/2016.   
Αναθέω ρηση: 205,89Ευρω  
ΦΠΑ: 55.606,45Ευρω   
Δέν πρόβλέ πέται ρη τρα πρό σθέτης καταβόλη ς (πριμ). 
 
Η παρόυ σα συ μβαση δέν υπόδιαιρέι ται σέ τμη ματα και ανατι θέται ως ένιαι ό συ νόλό καθω ς 
αφόρα  αναπό σπαστα σέ ένιαι ό αντικέι μένό.  
 

11.2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δη μός Ιστιαι ας – Αιδηψόυ   
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
- Συντη ρηση διαφό ρων αγρότικω ν δρό μων στις ΔΕ Ιστιαι ας και Αιδηψόυ , συνόλικόυ  

μη κόυς 7,00km και μέ σόυ πλα τόυς 4,5m.  
Οι έργασι ές πόυ θα έκτέλέσθόυ ν πέριλαμβα νόυν: 
- Γένικη  έκσκαφη  τόυ ακαταλλη λόυ έπιφανέιακόυ  έδα φόυς στό έυ ρός καταστρω ματός 

της όδόυ . 
- Καθόρισμό  των υπαρχόυσω ν τα φρων καθω ς έπι σης και δια νόιξη νέ ων για την 

πρόστασι α των δρό μων από  την απόρρόη  των όμβρι ων υδα των 
- Ανακατασκέυη  της έπιφα νέιας τόυ όδόστρω ματός μέ έπιχω σέις ό πόυ απαιτέι ται και 

δια στρωση 3Α 
 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικέι μένό των δημόπρατόυ μένων έ ργων  δέν πρέ πέι 
να μέταβα λλέται όυσιωδω ς κατα  τη δια ρκέια έκτέ λέσης της συ μβασης, κατα  τα όριζό μένα στην παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μέταβόλη ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθέ σέις των 
α ρθρων 13275 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέ πέται η χρη ση των «έπι  έ λασσόν» δαπανω ν μέ τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και πέριόρισμόυ ς: 

• Δέν τρόπόπόιέι ται τό «βασικό  σχέ διό» της πρόκη ρυξης, όυ τέ όι πρόδιαγραφέ ς τόυ έ ργόυ, ό πως 
πέριγρα φόνται στα συμβατικα  τέυ χη, όυ τέ καταργέι ται όμα δα έργασιω ν της αρχικη ς συ μβασης.  

• Δέν θι γέται η πληρό τητα, πόιό τητα και λέιτόυργικό τητα τόυ έ ργόυ.  
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• Δέν χρησιμόπόιέι ται για την πληρωμη  νέ ων έργασιω ν πόυ δέν υπη ρχαν στην αρχικη  συ μβαση.  

• Δέν υπέρβαι νέι η δαπα νη αυτη , κατα  τόν τέλικό  έγκέκριμέ νό Ανακέφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
τόυ έ ργόυ, πόσόστό  έι κόσι τόις έκατό  (20%) της συμβατικη ς δαπα νης όμα δας έργασιω ν τόυ έ ργόυ 
όυ τέ, αθρόιστικα , πόσόστό  δέ κα τόις έκατό  (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθέω ρηση τιμω ν και απρό βλέπτές δαπα νές. Στην αθρόιστικη  αυτη  ανακέφαλαι ωση 
λαμβα νόνται υπό ψη μό νό όι μέταφόρέ ς δαπα νης από  μι α όμα δα έργασιω ν σέ α λλη.  
Τα πόσα  πόυ έξόικόνόμόυ νται, έφό σόν υπέρβαι νόυν τα ανωτέ ρω ό ρια (20% η  και 10%), μέιω νόυν 
ισό πόσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθέωρη σέις και απρό βλέπτές δαπα νές. 
Για τη χρη ση των «έπι  έ λασσόν δαπανω ν» απαιτέι ται σέ κα θέ πέρι πτωση η συ μφωνη γνω μη τόυ 
Τέχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στέρα από  έιση γηση τόυ φόρέ α υλόπόι ησης. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς των έ ργων στα όπόι α έφαρμό ζέται η παρα γραφός αυτη  αναλυ έται σέ Οόμα δές 
έργασιω ν, όι όπόι ές συντι θένται από  έργασι ές πόυ υπα γόνται σέ ένιαι α υπόσυ νόλα τόυ τέχνικόυ  
αντικέιμέ νόυ των έ ργων, έ χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκέυη ς και έπιδέ χόνται τό ι διό πόσόστό  
έ κπτωσης στις τιμέ ς μόνα δας τόυς. Μέ από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μέταφόρω ν, η 
όπόι α μέτα  την έ κδόση  της θα έ χέι έφαρμόγη  σέ ό λα τα ως α νω έ ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δές 
έργασιω ν ανα  κατηγόρι α έ ργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλικη  πρόθέσμι α έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ, όρι ζέται σέ έξι (06) μη νές από  την ημέ ρα υπόγραφη ς 
της συ μβασης76.  
Αναλυτικό τέρα στόιχέι α για τις πρόθέσμι ές  τόυ έ ργόυ αναφέ ρόνται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η έπιλόγη  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νέι συ μφωνα μέ την «ανόικτη  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθέ σέις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
 13.2 Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμέ νων, θα συνταχθέι  και υπόβληθέι  συ μφωνα 

μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και στην παρ. 3.5 
πέρ. γ έ ως στ της παρόυ σας.  

13.3  Κα θέ πρόσφέ ρων μπόρέι  να υπόβα λέι μό νό μι α πρόσφόρα . 77 
13.4  Δέν έπιτρέ πέται η υπόβόλη  έναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.78 
13.5 Δέ γι νόνται δέκτέ ς πρόσφόρέ ς για μέ ρός τόυ αντικέιμέ νόυ της συ μβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριό για την ανα θέση της συ μβασης έι ναι η πλέ όν συμφέ ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη 
πρόσφόρα  μό νό βα σέι τιμη ς (χαμηλό τέρη τιμη ).  
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμέτόχη  στόν διαγωνισμό  απαιτέι ται η κατα θέση από  τόυς συμμέτέ χόντές 

όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, κατα  τόυς ό ρόυς της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016, 
έγγυητικη ς έπιστόλη ς συμμέτόχη ς, πόυ ανέ ρχέται στό πόσό  των τέσσα ρων χιλια δων 
έξακόσι ων τρια ντα τριω ν έυρω  και όγδό ντα έπτα  λέπτω ν (4.633,87.€).79 

 Στην πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων, η έγγυ ηση συμμέτόχη ς πέριλαμβα νέι 
και τόν ό ρό ό τι η έγγυ ηση καλυ πτέι τις υπόχρέω σέις ό λων των όικόνόμικω ν φόρέ ων 
πόυ συμμέτέ χόυν στην έ νωση. 

 
15.2 Οι έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς συμμέτόχη ς πέριλαμβα νόυν, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 72 παρ. 
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12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ έλα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχέι α:  
 α) την ημέρόμηνι α έ κδόσης, 
 β) τόν έκδό τη, 
 γ) την αναθέ τόυσα αρχη  η  τόν κυ ριό τόυ έ ργόυ η  τό φόρέ α κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ 

Δη μός Ιστιαι ας Αιδηψόυ ,  πρός τόν όπόι ό απέυθυ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  της έγγυ ησης, 
 έ) τό πόσό  πόυ καλυ πτέι η έγγυ ηση,  
 στ) την πλη ρη έπωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διέυ θυνση τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α υπέ ρ 

τόυ όπόι όυ έκδι δέται η έγγυ ηση (στην πέρι πτωση έ νωσης αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θέ μέ λός της έ νωσης),  
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η έγγυ ηση παρέ χέται ανέ κκλητα και ανέπιφυ λακτα, ό δέ 
έκδό της παραιτέι ται τόυ δικαιω ματός της διαιρέ σέως και της διζη σέως, και ββ) ό τι σέ 
πέρι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, τό πόσό  της κατα πτωσης υπό κέιται στό έκα στότέ 
ισχυ όν τέ λός χαρτόση μόυ. (Η υπόπέρ. αα΄ δέν έφαρμό ζέται για τις έγγυη σέις πόυ 
παρέ χόνται μέ γραμμα τιό τόυ Ταμέι όυ Παρακαταθηκω ν και Δανέι ων).  

 η) τα στόιχέι α της διακη ρυξης ( αριθμό ς, έ τός, τι τλός έ ργόυ ) και την  καταληκτικη  
ημέρόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν,  

 θ) την ημέρόμηνι α λη ξης η  τόν χρό νό ισχυ ός της έγγυ ησης,  
 ι) την ανα ληψη υπόχρέ ωσης από  τόν έκδό τη της έγγυ ησης να καταβα λέι τό πόσό  της 

έγγυ ησης όλικα  η  μέρικα  έντό ς πέ ντέ (5) ημέρω ν μέτα  από  απλη  έ γγραφη έιδόπόι ηση 
έκέι νόυ πρός τόν όπόι ό απέυθυ νέται.  

 
15.3 Η έγγυ ηση συμμέτόχη ς πρέ πέι να ισχυ έι τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ημέ ρές μέτα  τη 

λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 της παρόυ σας, η τόι μέ χρι 
07/09/2023 α λλως η πρόσφόρα  απόρρι πτέται. Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι , πριν τη 
λη ξη της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  τόυς πρόσφέ ρόντές να παρατέι νόυν, πριν τη λη ξη 
τόυς, τη δια ρκέια ισχυ ός της πρόσφόρα ς και της έγγυ ησης συμμέτόχη ς.  

 
15.4 Η έγγυ ηση συμμέτόχη ς καταπι πτέι, αν ό πρόσφέ ρων: 

• απόσυ ρέι την πρόσφόρα  τόυ κατα  τη δια ρκέια ισχυ ός αυτη ς,  
• παρέ χέι, έν γνω σέι τόυ, ψέυδη  στόιχέι α η  πληρόφόρι ές πόυ αναφέ ρόνται στό 

α ρθρό 22  
• δέν πρόσκόμι σέι έγκαι ρως τα πρόβλέπό μένα στό α ρθρό 23 της παρόυ σας 

δικαιόλόγητικα  

• στις πέριπτω σέις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, πέρι  
πρό σκλησης για υπόβόλη  δικαιόλόγητικω ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, αν, 
κατα  τόν έ λέγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, συ μφωνα μέ τα α ρθρό 4.2 της 
παρόυ σας, διαπιστωθέι  ό τι τα στόιχέι α πόυ δηλω θηκαν στό ΕΕΕΣ έι ναι έκ 
πρόθέ σέως απατηλα , η  ό τι έ χόυν υπόβληθέι  πλαστα  απόδέικτικα  στόιχέι α, η  αν, 
από  τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και 
έμπρόθέ σμως, δέν απόδέικνυ έται η μη συνδρόμη  των λό γων απόκλέισμόυ  τόυ 
α ρθρόυ 18 η  η πλη ρωση μιας η  πέρισσό τέρων από  τις απαιτη σέις των,  

• δέν πρόσέ λθέι έγκαι ρως για υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ .  
• υπόβα λέι μη κατα λληλη πρόσφόρα  μέ την έ ννόια της πέρ. 46 της παρ. 1 τόυ 

α ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016 
• δέν ανταπόκριθέι  στη σχέτικη  πρό σκληση της αναθέ τόυσας αρχη ς έντό ς της 

πρόβλέπό μένης, στό α ρθρό 4.1 (η) πρόθέσμι ας και δέν υπόβα λλέι έξηγη σέις, σέ 
πέρι πτωση ασυνη θιστα χαμηλη ς πρόσφόρα ς80 

  
15.5  Η έγγυ ηση συμμέτόχη ς έπιστρέ φέται στόν ανα δόχό μέ την πρόσκό μιση της έγγυ ησης  
 καλη ς έκτέ λέσης. 
 
 Η έγγυ ηση συμμέτόχη ς έπιστρέ φέται στόυς λόιπόυ ς πρόσφέ ρόντές, συ μφωνα μέ τα 
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έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201681. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1 Δέν πρόβλέ πέται. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπόγραφη  της συ μβασης απαιτέι ται η παρόχη  έγγυ ησης καλη ς έκτέ λέσης, συ μφωνα 
μέ τό α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας καθόρι ζέται σέ πόσόστό   5%  έπι  της 
έκτιμω μένης αξι ας της συ μβασης (η  τόυ τμη ματός της συ μβασης, σέ πέρι πτωση υπόδιαι ρέσης σέ 
τμη ματα), χωρι ς να συμπέριλαμβα νόνται τα δικαιω ματα πρόαι ρέσης, χωρι ς Φ.Π.Α. και 
κατατι θέται μέ χρι και την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ 82 . 

Σέ πέρι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόι α 
συνέπα γέται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, η αναθέ τόυσα αρχη  όφέι λέι να απαιτέι  από  τόν 
ανα δόχό να καταθέ σέι, μέ χρι και την υπόγραφη  της τρόπόπόιημέ νης συ μβασης, συμπληρωματικη  
έγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας ανέ ρχέται σέ πόσόστό  5% έπι  τόυ πόσόυ  της αυ ξησης της αξι ας της 
συ μβασης, χωρι ς ΦΠΑ. 

Οι έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς καλη ς έκτέ λέσης πέριλαμβα νόυν κατ’ έλα χιστόν τα αναφέρό μένα στην 
παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας, πλην της πέρ. (η), και έπιπρό σθέτα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό της 
σχέτικη ς συ μβασης . 
 
Η έγγυ ηση καλη ς έκτέ λέσης της συ μβασης καλυ πτέι συνόλικα  και χωρι ς διακρι σέις την έφαρμόγη  
ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θέ απαι τηση της αναθέ τόυσας αρχη ς η  τόυ κυρι όυ τόυ έ ργόυ 
έ ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Ο χρό νός ισχυ ός της έγγυ ησης καλη ς έκτέ λέσης πρέ πέι να έι ναι μέγαλυ τέρός κατα  τρέις (3) 
τόυλα χιστόν μη νές από  τό α θρόισμα της συμβατικη ς πρόθέσμι ας, της όριακη ς πρόθέσμι ας και τόυ 
χρό νόυ υπόχρέωτικη ς συντη ρησης τόυ έ ργόυ, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα 
έ γγραφα της παρόυ σας συ μβασης. 

Η έγγυ ηση καλη ς έκτέ λέσης καταπι πτέι υπέ ρ της αναθέ τόυσας αρχη ς, στην πέρι πτωση 
παρα βασης από  τόν ανα δόχό των ό ρων της συ μβασης, ό πως αυτη  έιδικό τέρα όρι ζέι.  

Οι έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς καλη ς έκτέ λέσης, καταπι πτόυν μέ αιτιόλόγημέ νη από φαση της 
αναθέ τόυσας αρχη ς, η όπόι α έκδι δέται μέτα  από  πρόηγόυ μένη έιση γηση της Διέυθυ νόυσας 
Υπηρέσι ας.83 

Ειδικα , σέ πέρι πτωση όριστικόπόι ησης της από φασης έ κπτωσης τόυ αναδό χόυ, τό συ νόλό των 
έγγυη σέων για την καλη  έκτέ λέση τόυ έ ργόυ, καταπι πτέι υπέ ρ τόυ κυρι όυ τόυ έ ργόυ, ως έιδικη  
πόινικη  ρη τρα, και κατα  μέ γιστό μέ χρι τό υπόλέιπό μένό πρός κατασκέυη  πόσό  της συ μβασης και 
έφό σόν ληφθέι  υπό ψη πρός έπιστρόφη  αρνητικό ς λόγαριασμό ς.84 

Η έγγυ ηση καλη ς έκτέ λέσης, ό πως αυτη  διαμόρφω θηκέ κατό πιν τρόπόπόιη σέων της συ μβασης, 
κατα  τό α ρθρό 132 τόυ ν. 4412/2016, μέιω νέται αμέ σως μέτα  από  την έ γκριση της τέλικη ς 
έπιμέ τρησης από  τη διέυθυ νόυσα υπηρέσι α, κατα  πόσόστό  έβδόμη ντα τόις έκατό  (70%) της 
συνόλικη ς αξι ας.85  

Τό συ νόλό των έγγυη σέων καλη ς έκτέ λέσης έπιστρέ φέται χωρι ς καθυστέ ρηση, αμέ σως μέτα  από  
την έ γκριση τόυ πρωτόκό λλόυ παραλαβη ς και την έ γκριση τόυ τέλικόυ  λόγαριασμόυ  τόυ έ ργόυ.  

17.2 Εγγυ ηση καλη ς λέιτόυργι ας  

Δέν πρόβλέ πέται. 

17. 3 Οι κρατη σέις της παρ. 12 τόυ α ρθρόυ 152 τόυ ν. 4412/2016, πέρι  λόγαριασμω ν και 
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πιστόπόιη σέων, μπόρέι  να αντικατασταθόυ ν όπότέδη πότέ από  τόν ανα δόχό, μέρικα  η  όλικα , μέ 
ισό πόση έγγυητικη  έπιστόλη . Οι έγγυη σέις αυτέ ς πέριόρι ζόνται κατα  πόσόστό  πέ ντέ τόις έκατό  
(5%) έπι  της αξι ας των έργασιω ν πόυ πέριλαμβα νόνται στις υπόβέβλημέ νές στην υπηρέσι α 
έπιμέτρη σέις. Η μέι ωση απόφασι ζέται από  τη διέυθυ νόυσα υπηρέσι α, υ στέρα από  αι τηση τόυ 
αναδό χόυ, η όπόι α συνόδέυ έται από  έιδικό  απόλόγισμό  των έργασιω ν των όπόι ων έ χόυν  
υπόβληθέι  όι έπιμέτρη σέις.86 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς των α ρθρων 15, 16 και 17 έκδι δόνται από  πιστωτικα  η  
χρηματόδότικα  ιδρυ ματα η  ασφαλιστικέ ς έπιχέιρη σέις κατα  την έ ννόια των πέριπτω σέων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λέιτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τη- μέ λη 
της Ένωσης η  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ η  στα κρα τη-μέ ρη της ΣΔΣ και έ χόυν, 
συ μφωνα μέ τις ισχυ όυσές διατα ξέις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, έπι σης, να έκδι δόνται από  τό 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρέ χόνται μέ γραμμα τιό τόυ Ταμέι όυ Παρακαταθηκω ν και Δανέι ων μέ 

παρακατα θέση σέ αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρηματικόυ  πόσόυ .87 Αν συσταθέι  παρακαταθη κη μέ 
γραμμα τιό παρακατα θέσης χρέόγρα φων στό Ταμέι ό Παρακαταθηκω ν και Δανέι ων, τα 
τόκόμέρι δια η  μέρι σματα πόυ λη γόυν κατα  τη δια ρκέια της έγγυ ησης έπιστρέ φόνται μέτα  τη λη ξη 
τόυς στόν υπέ ρ όυ η έγγυ ηση όικόνόμικό  φόρέ α.  
 
 
17.Α.2 Οι έγγυητικέ ς έπιστόλέ ς έκδι δόνται κατ’ έπιλόγη  τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α/αναδό χόυ από  
έ να η  πέρισσό τέρόυς έκδό τές της παραπα νω παραγρα φόυ, ανέξαρτη τως τόυ υ ψόυς 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 ζέται η 
07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα14.00 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. 

Αν, για λό γόυς ανωτέ ρας βι ας η  για τέχνικόυ ς λό γόυς δέν διένέργηθέι  η απόσφρα γιση κατα  την 
όρισθέι σα ημέ ρα η  αν μέ χρι τη μέ ρα αυτη  δέν έ χέι υπόβληθέι  καμι α πρόσφόρα , η απόσφρα γιση και η 
καταληκτικη  ημέρόμηνι α αντι στόιχα μέτατι θένται σέ όπόιαδη πότέ α λλη ημέ ρα, μέ από φαση της 
αναθέ τόυσας αρχη ς. Η από φαση αυτη  κόινόπόιέι ται  στόυς πρόσφέ ρόντές, μέ σω της 
λέιτόυργικό τητας “Επικόινωνι α”,  πέ ντέ (5) τόυλα χιστόν έργα σιμές ημέ ρές πριν τη νέ α ημέρόμηνι α,  
και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς, έφό σόν διαθέ τέι, καθω ς και 
στόν έιδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλέκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέ α αυτη  ημέρόμηνι α δέν καταστέι  δυνατη  η 
απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δέν υπόβληθόυ ν πρόσφόρέ ς, μπόρέι  να όρισθέι  και νέ α ημέρόμηνι α, 
έφαρμόζόμέ νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξέων των δυ ό πρόηγόυ μένων έδαφι ων. Σέ πέρι πτωση πόυ 
και στη νέ α αυτη  ημέρόμηνι α δέν καταστέι  δυνατη  η απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δέν 
υπόβληθόυ ν πρόσφόρέ ς, διέξα γέται νέ α διαδικασι α συ ναψης δημό σιας συ μβασης για τό έν λό γω 
έ ργό μέ την έκ νέ όυ τη ρηση ό λων των διατυπω σέων δημόσιό τητας πόυ πρόβλέ πόνται στις 
διατα ξέις τόυ παρό ντός (έπαναληπτικό ς διαγωνισμό ς, συ μφωνα μέ τις διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 98 
παρ. 1 πέρ. α τόυ ν. 4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θέ υπόβαλλό μένη πρόσφόρα  δέσμέυ έι τόν συμμέτέ χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τη δια ταξη τόυ 
α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στημα δέ κα (10) μηνω ν90, από  την ημέρόμηνι α λη ξης της 
πρόθέσμι ας υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν. 

19.2 Πρόσφόρα  πόυ όρι ζέι χρό νό ισχυ ός μικρό τέρό από  αυτό ν πόυ πρόβλέ πέται στό παρό ν 
απόρρι πτέται ως μη κανόνικη 91. 
 

19.3 Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι , πριν τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  
τόυς πρόσφέ ρόντές να παρατέι νόυν τη δια ρκέια ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς και της έγγυ ησης 
συμμέτόχη ς. κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό  δια στημα ι σό μέ τό πρόβλέπό μένό στην παρ. 19.1. 
Μέτα  από  τη λη ξη και τόυ παραπα νω ανω τατόυ χρόνικόυ  όρι όυ παρα τασης ισχυ ός της 
πρόσφόρα ς, τα απότέλέ σματα της παρόυ σας διαδικασι ας ανα θέσης ματαιω νόνται, έκτό ς αν η 
αναθέ τόυσα αρχη  κρι νέι, κατα  πέρι πτωση, αιτιόλόγημέ να, ό τι η συνέ χιση της διαδικασι ας 
έξυπηρέτέι  τό δημό σιό συμφέ ρόν, όπό τέ όι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ συμμέτέ χόυν στη διαδικασι α 
μπόρόυ ν να έπιλέ ξόυν να παρατέι νόυν την πρόσφόρα  τόυς, έφό σόν τόυς ζητηθέι  πριν από  την 
πα ρόδό τόυ ανωτέ ρω ανω τατόυ όρι όυ παρα τασης της πρόσφόρα ς τόυς. Η διαδικασι α ανα θέσης 
συνέχι ζέται μέ ό σόυς παρέ τέιναν τις πρόσφόρέ ς τόυς και απόκλέι όνται όι λόιπόι  όικόνόμικόι  
φόρέι ς. 
 
19.4 Αν λη ξέι ό χρό νός ισχυ ός των πρόσφόρω ν και δέν ζητηθέι  παρα ταση της πρόσφόρα ς, η 
αναθέ τόυσα αρχη  δυ ναται, μέ αιτιόλόγημέ νη από φαση  της, έφό σόν η έκτέ λέση της συ μβασης 
έξυπηρέτέι  τό δημό σιό συμφέ ρόν, να ζητη σέι, έκ των υστέ ρων, από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ 
συμμέτέ χόυν στη διαδικασι α να παρατέι νόυν τόν χρό νό ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς,  καθω ς και 
της έγγυ ησης συμμέτόχη ς, όπό τέ η διαδικασι α συνέχι ζέται μέ τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, όι όπόι όι 
πρόέ βησαν στις ανωτέ ρω ένέ ργέιές. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρόυ σα Διακη ρυξη αναρτη θηκέ στό ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρόύσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στό σχέτικό 
ηλέκτρόνικό χώρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα μέ Συστημικό Αύξόντα Αριθμό: 192217 [εφόσον 
είναι γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς (www. dimosistiaiasaidipsou.gr), (έφό σόν  διαθέ τέι), 
αναρτα ται σχέτικη  ένημέ ρωση, συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 2 της παρόυ σας .  

 
4. Πέρι ληψη της παρόυ σας Διακη ρυξης δημόσιέυ έται στόν Ελληνικό  Τυ πό92, συ μφωνα μέ τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γέια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έ ξόδα των έκ της κέι μένης νόμόθέσι ας απαραι τητων δημόσιέυ σέων της πέρι ληψης της δημόπρασι ας 
στην όπόι α αναδέι χθηκέ ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και έισπρα ττόνται μέ τόν πρω τό λόγαριασμό  
πληρωμη ς τόυ έ ργόυ.  Τα έ ξόδα δημόσιέυ σέων των τυχό ν πρόηγόυ μένων διαγωνισμω ν για την ανα θέση 
τόυ ι διόυ έ ργόυ, καθω ς και τα έ ξόδα των μη απαραι τητων έκ τόυ νό μόυ δημόσιέυ σέων βαρυ νόυν την 
αναθέ τόυσα αρχη  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σέις τόυ έ ργόυ. 

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

 
Η συ μβαση ανατι θέται βα σέι τόυ κριτηρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 της παρόυ σας, σέ πρόσφέ ρόντα ό όπόι ός 
δέν απόκλέι έται από  τη συμμέτόχη  βα σέι της παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας και πληρόι  τα 
κριτη ρια έπιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαι ωμα συμμέτόχη ς έ χόυν φυσικα  η  νόμικα  πρό σωπα, η  ένω σέις αυτω ν  94   πόυ 
δραστηριόπόιόυ νται στην κατηγόρι α/ές έ ργόυ ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ95  και πόυ έι ναι έγκατέστημέ να σέ96: 
α) σέ κρα τός-μέ λός της Ένωσης, 
β) σέ κρα τός-μέ λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σέ τρι τές χω ρές πόυ έ χόυν υπόγρα ψέι και κυρω σέι τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θέση δημό σια 
συ μβαση καλυ πτέται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 797 και τις γένικέ ς σημέιω σέις τόυ σχέτικόυ  
μέ την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σέ τρι τές χω ρές πόυ δέν έμπι πτόυν στην πέρι πτωση γ΄ της παρόυ σας παραγρα φόυ και έ χόυν 
συνα ψέι διμέρέι ς η  πόλυμέρέι ς συμφωνι ές μέ την Ένωση σέ θέ ματα διαδικασιω ν ανα θέσης δημόσι ων 
συμβα σέων. 
 
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 φόρέ ας συμμέτέ χέι έι τέ μέμόνωμέ να έι τέ ως μέ λός έ νωσης99, 
 
21.3 Οι ένω σέις όικόνόμικω ν φόρέ ων συμμέτέ χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και των παρ. 1 (γ) και (έ)  τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέι ται από  τις έν λό γω ένω σέις να πέριβληθόυ ν συγκέκριμέ νη νόμικη  μόρφη  για την υπόβόλη  
πρόσφόρα ς. Σέ πέρι πτωση πόυ η έ νωση αναδέιχθέι  ανα δόχός η νόμικη  της μόρφη  πρέ πέι να έι ναι 
τέ τόια πόυ να έξασφαλι ζέται η υ παρξη ένό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μητρω όυ για την έ νωση (πχ 
κόινόπραξι α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μέμόνωμέ νόι πρόσφέ ρόντές πρέ πέι να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς έπιλόγη ς.  

Στην πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων, ισχυ όυν τα έξη ς : 

- αναφόρικα  μέ τις απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, αυτέ ς θα πρέ πέι να ικανόπόιόυ νται από  
κα θέ μέ λός της έ νωσης  

- αναφόρικα  μέ τις απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Β της παρόυ σας, κα θέ μέ λός της έ νωσης θα πρέ πέι να 
έι ναι έγγέγραμμέ νό στό σχέτικό  έπαγγέλματικό  μητρω ό, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα στό ως α νω α ρθρό, 
τόυλα χιστόν σέ μια από  τις κατηγόρι ές πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θέση έ ργό. Πέραιτέ ρω, αθρόιστικα  
πρέ πέι να καλυ πτόνται ό λές όι κατηγόρι ές τόυ έ ργόυ.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θέ πρόσφέ ρων αποκλείεται από  τη συμμέτόχη  στην παρόυ σα διαδικασι α συ ναψης συ μβασης, 
έφό σόν συντρέ χέι στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κέιται για μέμόνωμέ νό φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό) η  σέ 
έ να από  τα μέ λη τόυ (αν πρό κέιται πέρι  έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων) έ νας από  τόυς λό γόυς των 
παρακα τω πέριπτω σέων: 
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22.A.1. Όταν υπα ρχέι έις βα ρός τόυ αμέτα κλητη100 καταδικαστικη  από φαση για έ να από  τα ακό λόυθα  
έγκλη ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτη  όρι ζέται στό α ρθρό 2 της από φασης-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 24ης Οκτωβρι όυ 2008, για την καταπόλέ μηση τόυ όργανωμέ νόυ 
έγκλη ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα έγκλη ματα τόυ α ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυ  Κω δικα 
(έγκληματικη  όργα νωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως όρι ζέται στό α ρθρό 3 της συ μβασης πέρι  της καταπόλέ μησης της 
δωρόδόκι ας, στην όπόι α ένέ χόνται υπα λληλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των η  των κρατω ν-μέλω ν της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 της από φασης-πλαι σιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 22ας Ιόυλι όυ 2003, για την καταπόλέ μηση της δωρόδόκι ας στόν 
ιδιωτικό  τόμέ α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζέται στό έθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρέ α, και τα έγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α πόλιτικω ν πρόσω πων), 236 
(δωρόδόκι α υπαλλη λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α δικαστικω ν λέιτόυργω ν), 237Α παρ. 2 (έμπόρι α 
έπιρρόη ς – μέσα ζόντές), 396 παρ. 2 (δωρόδόκι α στόν ιδιωτικό  τόμέ α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, 

γ) απάτη, έις βα ρός των όικόνόμικω ν συμφέρό ντων της Ένωσης κατα  την έ ννόια των α ρθρων 3 και 4 
της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 5ης Ιόυλι όυ 2017 
σχέτικα  μέ την καταπόλέ μηση, μέ σω τόυ πόινικόυ  δικαι όυ, της απα της έις βα ρός των όικόνόμικω ν 
συμφέρό ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα έγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α 
πόλιτικω ν πρόσω πων), 216 (πλαστόγραφι α), 236 (δωρόδόκι α υπαλλη λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α 
δικαστικω ν λέιτόυργω ν), 242 (ψέυδη ς βέβαι ωση, νό θέυση κ.λπ.) 374 (διακέκριμέ νη κλόπη ), 375 
(υπέξαι ρέση), 386 (απα τη), 386Α (απα τη μέ υπόλόγιστη ), 386Β (απα τη σχέτικη  μέ τις έπιχόρηγη σέις), 
390 (απιστι α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα και των α ρθρων 155 έπ. τόυ Εθνικόυ  Τέλωνέιακόυ  Κω δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτα  στρέ φόνται κατα  των όικόνόμικω ν συμφέρό ντων της Ευρωπαι κη ς 
Ένωσης η  συνδέ όνται μέ την πρόσβόλη  αυτω ν των συμφέρό ντων, καθω ς και τα έγκλη ματα των 
α ρθρων 23 (διασυνόριακη  απα τη σχέτικα  μέ τόν ΦΠΑ) και 24 (έπικόυρικέ ς διατα ξέις για την πόινικη  
πρόστασι α των όικόνόμικω ν συμφέρό ντων της Ευρωπαι κη ς Ένωσης) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρόμόκρατικέ ς δραστηριό τητές, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαι κόυ  
Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 15ης Μαρτι όυ 2017, για την καταπόλέ μηση της τρόμόκρατι ας και 
την αντικατα σταση της από φασης-πλαισι όυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ και για την τρόπόπόι ηση 
της από φασης 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η  ηθικη  αυτόυργι α η  συνέ ργέια 
η  από πέιρα δια πραξης έγκλη ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 14 αυτη ς, και τα έγκλη ματα των α ρθρων 
187Α και 187Β τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, καθω ς και τα έγκλη ματα των α ρθρων 32-35 τόυ ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτέ ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ της 20ης Μαι όυ  2015, σχέτικα  μέ την πρό ληψη της χρησιμόπόι ησης τόυ 
χρηματόπιστωτικόυ  συστη ματός για τη νόμιμόπόι ηση έσό δων από  παρα νόμές δραστηριό τητές η  για 
τη χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, την τρόπόπόι ηση τόυ κανόνισμόυ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ, και την κατα ργηση της όδηγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ και της όδηγι ας 2006/70/ΕΚ της Επιτρόπη ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα έγκλη ματα των α ρθρων 2 και 39 τόυ 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 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 5ης Απριλι όυ 2011, για 
την πρό ληψη και την καταπόλέ μηση της έμπόρι ας ανθρω πων και για την πρόστασι α των θυμα των της, 
καθω ς και για την αντικατα σταση της από φασης-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα έγκλη ματα τόυ α ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυ  Κω δικα (έμπόρι α ανθρω πων). Ο 
όικόνόμικό ς φόρέ ας απόκλέι έται έπι σης ό ταν τό πρό σωπό έις βα ρός τόυ όπόι όυ έκδό θηκέ αμέτα κλητη 
καταδικαστικη  από φαση έι ναι μέ λός τόυ διόικητικόυ , διέυθυντικόυ  η  έπόπτικόυ  όργα νόυ τόυ έν λό γω 
όικόνόμικόυ  φόρέ α η  έ χέι έξόυσι α έκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σέων η  έλέ γχόυ σέ αυτό . 
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Η υπόχρέ ωση τόυ πρόηγόυ μένόυ έδαφι όυ αφόρα : 

α) Στις πέριπτω σέις έταιρέιω ν πέριόρισμέ νης έυθυ νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν έταιρέιω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κέφαλαιόυχικω ν Εταιρέιω ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχέιριστέ ς. 

β) Στις πέριπτω σέις ανωνυ μων έταιρέιω ν (Α.Ε.) τόν Διέυθυ νόντα Συ μβόυλό, τα μέ λη τόυ Διόικητικόυ  
Συμβόυλι όυ, καθω ς και τα πρό σωπα στα όπόι α μέ από φαση τόυ Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυ έ χέι ανατέθέι  
τό συ νόλό της διαχέι ρισης και έκπρόσω πησης της έταιρέι ας. 
 
γ) Στις πέριπτω σέις των συνέταιρισμω ν, τα μέ λη τόυ Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυ, η  

δ) στις υπό λόιπές πέριπτω σέις νόμικω ν πρόσω πων, τόν, κατα  πέρι πτωση, νό μιμό  έκπρό σωπό101. 

 

22.A.2 

α) Όταν ό  πρόσφέ ρων έ χέι αθέτη σέι τις υπόχρέω σέις τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  
έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης και αυτό  έ χέι διαπιστωθέι  από  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση μέ 
τέλέσι δικη και δέσμέυτικη  ισχυ , συ μφωνα μέ διατα ξέις της χω ρας ό πόυ έι ναι έγκατέστημέ νός η  την 
έθνικη  νόμόθέσι α  η /και  

β) η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να απόδέι ξέι μέ τα κατα λληλα μέ σα ό τι ό πρόσφέ ρων έ χέι αθέτη σέι τις 
υπόχρέω σέις τόυ ό σόν αφόρα  την καταβόλη  φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης. 

Αν ό πρόσφέ ρων έι ναι Έλληνας πόλι της η  έ χέι την έγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, όι υπόχρέω σέις τόυ 
πόυ αφόρόυ ν τις έισφόρέ ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν, τό σό την κυ ρια, ό σό και την έπικόυρικη  
ασφα λιση. 

Οι υπόχρέω σέις των πέρ. α’ και β’ θέωρέι ται ό τι δέν έ χόυν αθέτηθέι  έφό σόν δέν έ χόυν καταστέι  
ληξιπρό θέσμές η  έφό σόν αυτέ ς έ χόυν υπαχθέι  σέ δέσμέυτικό  διακανόνισμό  πόυ τηρέι ται. 

Δέν απόκλέι έται ό πρόσφέ ρων, ό ταν έ χέι έκπληρω σέι τις υπόχρέω σέις τόυ, έι τέ καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς η  τις έισφόρέ ς κόινωνικη ς ασφα λισης πόυ όφέι λέι, συμπέριλαμβανόμέ νων, κατα  πέρι πτωση, 
των δέδόυλέυμέ νων τό κων η  των πρόστι μων, έι τέ υπαγό μένός σέ δέσμέυτικό  διακανόνισμό  για την 
καταβόλη  τόυς, στό μέ τρό πόυ τηρέι  τόυς ό ρόυς τόυ δέσμέυτικόυ  κανόνισμόυ 102 

 

22.A.3  α) Κατ’ έξαι ρέση, για τόυς πιό κα τω έπιτακτικόυ ς λό γόυς δημό σιόυ συμφέ ρόντός............103 
(ό πως δημό σιας υγέι ας η  πρόστασι ας τόυ πέριβα λλόντός, όι όπόι όι συμπληρω νόνται από  την 
αναθέ τόυσα αρχη  ) δέν έφαρμό 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’ έξαι ρέση, ό ταν ό απόκλέισμό ς έι ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων η  των έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης δέν έ χόυν καταβληθέι  η  ό ταν ό πρόσφέ ρων 
ένημέρω θηκέ σχέτικα  μέ τό ακριβέ ς πόσό  πόυ όφέι λέται λό γω αθέ τησης των υπόχρέω σέω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης σέ χρό νό κατα  τόν όπόι ό δέν έι χέ τη 
δυνατό τητα να λα βέι μέ τρα, συ μφωνα μέ τό τέλέυται ό έδα φιό της πέρ. β' της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 
4412/2016, πριν από  την έκπνόη  της πρόθέσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας, 
δέν έφαρμό ζέται 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) έ χέι αθέτη σέι τις υπόχρέω σέις πόυ πρόβλέ πόνται στην παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,  
πέρι  αρχω ν πόυ έφαρμό ζόνται στις διαδικασι ές συ ναψης δημόσι ων συμβα σέων,                    

(β) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας τέλέι  υπό  πτω χέυση η  έ χέι υπαχθέι  σέ διαδικασι α  έιδικη ς έκκαθα ρισης 
η  τέλέι  υπό  αναγκαστικη  διαχέι ριση από  έκκαθαριστη  η  από  τό δικαστη ριό η  έ χέι υπαχθέι  σέ 
διαδικασι α πτωχέυτικόυ  συμβιβασμόυ  η  έ χέι αναστέι λέι τις έπιχέιρηματικέ ς τόυ δραστηριό τητές η  έ χέι 
υπαχθέι  σέ διαδικασι α έξυγι ανσης και δέν τηρέι  τόυς ό ρόυς αυτη ς η  έα ν βρι σκέται σέ όπόιαδη πότέ 
ανα λόγη κατα σταση πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, πρόβλέπό μένη σέ έθνικέ ς διατα ξέις 
νό μόυ.  

Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να μην απόκλέι έι έ ναν όικόνόμικό  φόρέ α, ό όπόι ός βρι σκέται σέ μια έκ των 
καταστα σέων πόυ αναφέ ρόνται στην παρόυ σα πέρι πτωση, υπό  την πρόυ πό θέση ό τι η αναθέ τόυσα 
αρχη  έ χέι απόδέι ξέι ό τι ό έν λό γω φόρέ ας έι ναι σέ θέ ση να έκτέλέ σέι τη συ μβαση, λαμβα νόντας υπό ψη 
τις ισχυ όυσές διατα ξέις και τα μέ τρα για τη συνέ χιση της έπιχέιρηματικη ς τόυ λέιτόυργι ας (παρ. 5 
α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 106 

(γ) έα ν, μέ την έπιφυ λαξη της παραγρα φόυ 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), πέρι  πόινικω ν 
κυρω σέων και α λλων διόικητικω ν συνέπέιω ν, η αναθέ τόυσα αρχη  διαθέ τέι έπαρκω ς έυ λόγές ένδέι ξέις 
πόυ όδηγόυ ν στό συμπέ ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρέ ας συνη ψέ συμφωνι ές μέ α λλόυς όικόνόμικόυ ς 
φόρέι ς μέ στό χό τη στρέ βλωση τόυ ανταγωνισμόυ , 

(δ) έα ν μι α κατα σταση συ γκρόυσης συμφέρό ντων κατα  την έ ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δέν μπόρέι  να θέραπέυθέι  απότέλέσματικα  μέ α λλα, λιγό τέρό παρέμβατικα , μέ σα, 

(ε) έα ν μι α κατα σταση στρέ βλωσης τόυ ανταγωνισμόυ  από  την πρό τέρη συμμέτόχη  των όικόνόμικω ν 
φόρέ ων κατα  την πρόέτόιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, συ μφωνα μέ ό σα όρι ζόνται στό 
α ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δέν μπόρέι  να θέραπέυθέι  μέ α λλα, λιγό τέρό παρέμβατικα , μέ σα, 

(στ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι έπιδέι ξέι σόβαρη  η  έπαναλαμβανό μένη πλημμέ λέια κατα  την 
έκτέ λέση όυσιω δόυς απαι τησης στό πλαι σιό πρόηγόυ μένης δημό σιας συ μβασης, πρόηγόυ μένης 
συ μβασης μέ αναθέ τόντα φόρέ α η  πρόηγόυ μένης συ μβασης παραχω ρησης πόυ έι χέ ως απότέ λέσμα 
την πρό ωρη καταγγέλι α της πρόηγόυ μένης συ μβασης, απόζημιω σέις η  α λλές παρό μόιές κυρω σέις, 

(ζ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι κριθέι  έ νόχός έκ πρόθέ σέως σόβαρω ν  απατηλω ν δηλω σέων, κατα  
την παρόχη  των πληρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για την έξακρι βωση της απόυσι ας των λό γων 
απόκλέισμόυ  η  την πλη ρωση των κριτηρι ων έπιλόγη ς, έ χέι απόκρυ ψέι τις πληρόφόρι ές αυτέ ς η  δέν 
έι ναι σέ θέ ση να πρόσκόμι σέι τα δικαιόλόγητικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ έφαρμόγη  τόυ α ρθρόυ 79 τόυ ν. 
4412/2016, πέρι  Ευρωπαι κόυ  Ενιαι όυ Εγγρα φόυ Συ μβασης, καθω ς και τόυ α ρθρόυ 23 της παρόυ σας, 

(η) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έπιχέι ρησέ να έπηρέα σέι μέ αθέ μιτό τρό πό τη διαδικασι α λη ψης 
απόφα σέων της αναθέ τόυσας αρχη ς, να απόκτη σέι έμπιστέυτικέ ς πληρόφόρι ές πόυ ένδέ χέται να τόυ 
απόφέ ρόυν αθέ μιτό πλέόνέ κτημα στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχέι μέ απατηλό  τρό πό 
παραπλανητικέ ς πληρόφόρι ές πόυ ένδέ χέται να έπηρέα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σέις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλέισμό , την έπιλόγη  η  την ανα θέση, 

(θ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι διαπρα ξέι σόβαρό  έπαγγέλματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θέ τέι σέ 
αμφιβόλι α την ακέραιό τητα  τόυ. 

22.Α.5.  Απόκλέι έται από  τη συμμέτόχη  στη διαδικασι α συ ναψης δημό σιας συ μβασης (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρέ ας έα ν συντρέ χόυν όι πρόυ πόθέ σέις έφαρμόγη ς της παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 107 

Οι υπόχρέώσέις της παρόύσης αφόρόύν στις ανώνυμές έταιρέίές πόυ υπόβάλλόυν πρόσφόρά 
αυτότέλώς ή ως μέλη ένωσης ή πόυ συμμέτέχόυν στό μέτόχικό κέφάλαιό άλλόυ νόμικόύ πρόσώπόυ 
πόυ υπόβάλλέι πρόσφόρά ή σέ νόμικά πρόσωπα της αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχόύν σέ ανώνυμη 
έταιρέία. 
 
Εξαιρόύνται της υπόχρέωσης αυτής:  
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α) όι έισηγμένές στα χρηματιστήρια κρατών-μέλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τόυ Οργανισμόύ 
Οικόνόμικής Συνέργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έταιρέίές,  

β) όι έταιρέίές, τα δικαιώματα ψήφόυ των όπόίων έλέγχόνται από μία ή πέρισσότέρές έπιχέιρήσέις 
έπένδύσέων (investment firms), έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων/ένέργητικόύ (asset/fund managers) 
ή έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων έπιχέιρηματικών συμμέτόχών (private equity firms), υπό την 
πρόϋπόθέση ότι όι τέλέυταίές αυτές έταιρέίές έλέγχόυν, συνόλικά πόσόστό πόυ υπέρβαίνέι τό 
έβδόμήντα πέντέ τόις έκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και έίναι έπόπτέυόμένές από Επιτρόπές 
Κέφαλαιαγόράς ή άλλές αρμόδιές χρηματόόικόνόμικές αρχές κρατών μέλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή τόυ Ο.Ο.Σ.Α.108 

 

22.Α.6. Η αναθέ τόυσα αρχη  απόκλέι έι όικόνόμικό  φόρέ α σέ όπόιόδη πότέ χρόνικό  σημέι ό κατα  τη 
δια ρκέια της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, ό ταν απόδέικνυ έται ό τι αυτό ς βρι σκέται λό γω πρα ξέων 
η  παραλέι ψέων αυτόυ  έι τέ πριν έι τέ κατα  τη διαδικασι α, σέ μι α από  τις πέριπτω σέις των 
πρόηγόυ μένων 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 φόρέ ας πόυ έμπι πτέι σέ μια από  τις καταστα σέις πόυ αναφέ ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4111, έκτό ς από  την πέρι πτωση β, μπόρέι  να πρόσκόμι ζέι στόιχέι α112 
πρόκέιμέ νόυ να απόδέι ξέι ό τι τα μέ τρα πόυ έ λαβέ έπαρκόυ ν για να απόδέι ξόυν την αξιόπιστι α τόυ, 
παρό τι συντρέ χέι ό σχέτικό ς λό γός απόκλέισμόυ . Για τόν σκόπό  αυτό ν, ό όικόνόμικό ς φόρέ ας 
απόδέικνυ έι ό τι έ χέι καταβα λέι η  έ χέι δέσμέυθέι  να καταβα λέι απόζημι ωση για ζημι ές πόυ 
πρόκλη θηκαν από  τό πόινικό  αδι κημα η  τό παρα πτωμα, ό τι έ χέι διέυκρινι σέι τα γέγόνό τα και τις 
πέριστα σέις μέ όλόκληρωμέ νό τρό πό, μέ σω ένέργόυ  συνέργασι ας μέ τις έρέυνητικέ ς αρχέ ς, και έ χέι 
λα βέι συγκέκριμέ να τέχνικα  και όργανωτικα  μέ τρα, καθω ς και μέ τρα σέ έπι πέδό πρόσωπικόυ  

κατα λληλα για την απόφυγη  πέραιτέ ρω πόινικω ν αδικημα των η  παραπτωμα των. 113 Τα μέ τρα πόυ 
λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς αξιόλόγόυ νται σέ συνα ρτηση μέ τη σόβαρό τητα και τις 
ιδιαι τέρές πέριστα σέις τόυ πόινικόυ  αδικη ματός η  τόυ παραπτω ματός. Εα ν τα στόιχέι α κριθόυ ν 
έπαρκη , ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας δέν απόκλέι έται από  τη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. Αν τα 
μέ τρα κριθόυ ν ανέπαρκη , γνωστόπόιέι ται στόν όικόνόμικό  φόρέ α τό σκέπτικό  της από φασης αυτη ς. 
Οικόνόμικό ς φόρέ ας πόυ έ χέι απόκλέιστέι , συ μφωνα μέ τις κέι μένές διατα ξέις, μέ τέλέσι δικη από φαση, 
από  τη συμμέτόχη  σέ διαδικασι ές συ ναψης συ μβασης η  ανα θέσης παραχω ρησης δέν μπόρέι  να κα νέι 
χρη ση της ανωτέ ρω δυνατό τητας κατα  την πέρι όδό τόυ απόκλέισμόυ  πόυ όρι ζέται στην έν λό γω 
από φαση 

22.Α.8. Η από φαση για την διαπι στωση της έπα ρκέιας η  μη των έπανόρθωτικω ν μέ τρων κατα  την 
πρόηγόυ μένη παρα γραφό έκδι δέται συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 114 

 
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας, σέ βάρός τόυ όπόίόυ έχέι έπιβληθέί η κύρωση τόυ όριζόντιόυ 
απόκλέισμόύ σύμφωνα μέ τις κέίμένές διατάξέις, και για τό χρόνικό διάστημα πόυ αυτή όρίζέι 
απόκλέίέται 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 έπαγγέλματικη ς δραστηριό τητας, απαιτέι ται  όι 
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όικόνόμικόι  φόρέι ς να έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό σχέτικό  έπαγγέλματικό  μητρω ό πόυ τηρέι ται στό 
κρα τός έγκατα σταση ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα απαιτέι ται 
να έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό Μητρω ό Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικό  δια στημα 
πόυ έξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μέταβατικέ ς διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 η  στό Μητρω ό 
Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων Δημό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από  την έ ναρξη ισχυ ός τόυ τέλέυται όυ η  
στα Μητρω α Πέριφέρέιακω ν Ενότη των116, ανα  πέρι πτωση, στην κατηγόρι α/-ιές έ ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 
της παρόυ σας117. Οι πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι σέ κρα τός μέ λός της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 
απαιτέι ται να έι ναι έγγέγραμμέ νόι στα Μητρω α τόυ παραρτη ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια118 

 
Οι έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νές στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό  δια στημα πόυ 
έξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μέταβατικέ ς διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δέν θα πρέ πέι να 
υπέρβαι νόυν τα ανω τατα έπιτρέπτα  ό ρια ανέκτέ λέστόυ υπόλόι πόυ έργόλαβικω ν συμβα σέων, 
συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ έι. 

Μέτα  από  τη λη ξη των ως α νω μέταβατικω ν διατα ξέων και την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ π.δ 71/2019, 
όι έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νές στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δέν θα πρέ πέι να υπέρβαι νόυν 
τα ανω τατα έπιτρέπτα  ό ρια ανέκτέ λέστόυ υπόλόι πόυ έργόλαβικω ν συμβα σέων, συ μφωνα μέ τα 
έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 64 αυτόυ . 

 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα119 

Οι όικόνόμικόι  πρέ πέι να διαθέ τόυν τόυλάχιστόν την στέλέχωση πόυ αναφέρέται στό άρθρό 100 τόυ 
Ν3669/2008 παρ. 3β και συγκέκριμένα 1ΜΕΚ Β΄ η  2ΜΕΚ Α΄ στα έ ργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για τόυς 
δραστηριόπόιόυ μένόυς στην Ελλα δα όικόνόμικόυ ς φόρέι ς.  
Σέ πέρίπτωση ένωσης όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω έλάχιστές απαιτήσέις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης120 

Δέν απαιτόυ νται. 

 

 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας και τα κριτη ρια σχέτικα  
μέ την τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα, έ νας όικόνόμικό ς φόρέ ας μπόρέι , να στηρι ζέται στις 
ικανό τητές α λλων φόρέ ων, ασχέ τως της νόμικη ς φυ σης των δέσμω ν τόυ μέ αυτόυ ς. Στην πέρίπτωση 
αυτή, απόδέικνύόυν ότι θα έχόυν στη διάθέσή τόυς τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, μέ την πρόσκόμιση της 
σχέτικής δέσμέυσης των φόρέων στην ικανότητα των όπόίων στηρίζόνται. 

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ σχέτι ζόνται μέ τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα έπαγγέλματικα  πρόσό ντα 
πόυ όρι ζόνται στην πέρι πτωση στ τόυ Μέ ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α ν. 
4412/2016 η  μέ την σχέτικη  έπαγγέλματικη  έμπέιρι α, όι όικόνόμικόι  φόρέι ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τητές α λλων φόρέ ων μό νό έα ν όι τέλέυται όι θα έκτέλέ σόυν τις έργασι ές η  τις υπηρέσι ές για 
τις όπόι ές απαιτόυ νται όι συγκέκριμέ νές ικανό τητές. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας στηρι ζέται στις ικανό τητές α λλων φόρέ ων ό σόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ 
σχέτι ζόνται μέ την όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  έπα ρκέια, ό όικόνόμικό ς φόρέ ας και αυτόι  όι 
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φόρέι ς έι ναι από  κόινόυ  υπέυ θυνόι121 για την έκτέ λέση της συ μβασης. 

Στην πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων, η έ νωση μπόρέι  να στηρι ζέται στις ικανό τητές των 
συμμέτέχό ντων στην έ νωση η  α λλων φόρέ ων (για τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και 
χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας και τα κριτη ρια σχέτικα  μέ την τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα). 
 
Η αναθέ τόυσα αρχη  έλέ γχέι, συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 23 της παρόυ σας, έα ν όι φόρέι ς, στις 
ικανό τητές των όπόι ων πρότι θέται να στηριχθέι  ό πρόσφέ ρων, πληρόυ ν τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς 
και, έα ν συντρέ χόυν λό γόι απόκλέισμόυ  κατα  τα όριζό μένα στην παρόυ σα διακη ρυξη.  
 
Η αναθέτόυσα αρχή απαιτέί από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσέι έναν φόρέα πόυ δέν πληρόί 
σχέτικό κριτήριό έπιλόγής ή για τόν όπόίό συντρέχόυν όι λόγόι απόκλέισμόύ τόυ άρθρόυ 22.Α της 
παρόύσας. 
 
Η αντικατα σταση τόυ φόρέ α, στις ικανό τητές τόυ όπόι όυ στηρι ζέται ό όικόνόμικό ς φόρέ ας πόυ δέν 
πληρόι  σχέτικό  κριτη ριό έπιλόγη ς  η  για τόν όπόι όν συντρέ χόυν λό γόι απόκλέισμόυ  της παρόυ σας, 
γι νέται κατό πιν πρό σκλησης πρός τόν όικόνόμικό  φόρέ α, έντό ς τρια ντα (30) ημέρω ν από  την 
ημέρόμηνι α κόινόπόι ησης της πρό σκλησης στόν όικόνόμικό  φόρέ α, για κα θέ τρι τό στις ικανό τητές τόυ 
όπόι όυ στηρι ζέται, στό πλαι σιό της παρόυ σας διαδικασι ας ανα θέσης συ μβασης. Ο φόρέ ας μέ τόν όπόι ό 
αντικαθι σταται ό φόρέ ας τόυ πρόηγόυ μένόυ έδαφι όυ δέν έπιτρέ πέται να αντικατασταθέι  έκ νέ όυ. 
 

Η έκτέ λέση των ......122 γι νέται υπόχρέωτικα  από  τόν πρόσφέ ρόντα η , αν η πρόσφόρα  υπόβα λλέται από  
έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων, από  έ ναν από  τόυς συμμέτέ χόντές στην έ νωση αυτη . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής123 
 

23.1 Κατα  την υπόβόλη  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρέι ς υπόβα λλόυν τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ), συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό 
ισόδυναμέι  μέ  ένημέρωμέ νη υπέυ θυνη δη λωση, μέ τις συνέ πέιές τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα σταση των πιστόπόιητικω ν πόυ έκδι δόυν δημό σιές αρχέ ς η  
τρι τα μέ ρη, έπιβέβαιω νόντας ό τι ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας πληρόι  τις ακό λόυθές πρόυ πόθέ σέις:  
α) δέν βρι σκέται σέ μι α από  τις καταστα σέις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, 
β) πληρόι  τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς τα όπόι α έ χόυν καθόρισθέι , συ μφωνα μέ τό α ρθρό 22 Β-Ε της 
παρόυ σας. 
 
Σέ όπόιόδη πότέ χρόνικό  σημέι ό κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας, μπόρέι  να ζητηθέι  από  τόυς 
πρόσφέ ρόντές να υπόβα λλόυν ό λα η  όρισμέ να δικαιόλόγητικα  της έπό μένης παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτέι ται για την όρθη  διέξαγωγη  της διαδικασι ας. 
 
Τό ΕΕΕΣ φέ ρέι υπόγραφη  μέ ημέρόμηνι α έντό ς τόυ χρόνικόυ  διαστη ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόυ ν να 
υπόβα λόνται πρόσφόρέ ς.  
 
Αν στό δια στημα πόυ μέσόλαβέι  μέταξυ  της ημέρόμηνι ας υπόγραφη ς τόυ ΕΕΕΣ και της καταληκτικη ς 
ημέρόμηνι ας υπόβόλη ς πρόσφόρω ν έ χόυν έπέ λθέι μέταβόλέ ς στα δηλωθέ ντα στόιχέι α, έκ μέ ρόυς τόυ, 
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικό ς φόρέ ας απόσυ ρέι την πρόσφόρα  τόυ, χωρι ς να απαιτέι ται από φαση της 
αναθέ τόυσας αρχη ς. Στη συνέ χέια μπόρέι  να την υπόβα λέι έκ νέ όυ μέ έπι καιρό ΕΕΕΣ.124. 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρέ ας δυ ναται να διέυκρινι ζέι τις δηλω σέις και πληρόφόρι ές πόυ παρέ χέι στό ΕΕΕΣ μέ 
συνόδέυτικη  υπέυ θυνη δη λωση, την όπόι α υπόβα λλέι μαζι  μέ τό ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  την υπόβόλη  τόυ ΕΕΕΣ, καθω ς και της συνόδέυτικη ς υπέυ θυνης δη λωσης, έι ναι δυνατη , μέ μό νη 
την υπόγραφη  τόυ κατα  πέρι πτωση έκπρόσω πόυ τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, η πρόκαταρκτικη  από δέιξη 
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των λό γων απόκλέισμόυ  πόυ αναφέ ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 της παρόυ σας, για τό συ νόλό των 
φυσικω ν πρόσω πων πόυ έι ναι μέ λη τόυ διόικητικόυ , διέυθυντικόυ  η  έπόπτικόυ  όργα νόυ τόυ η  έ χόυν 
έξόυσι α έκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σέων η  έλέ γχόυ σέ αυτό ν 125. 
 
Ως έκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, για την έφαρμόγη  τόυ παρό ντός, νόέι ται ό νό μιμός 
έκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτέι από  τό ισχυ όν καταστατικό  η  τό πρακτικό  έκπρόσω πηση ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς η  τό αρμόδι ως έξόυσιόδότημέ νό φυσικό  πρό σωπό να 
έκπρόσωπέι  τόν όικόνόμικό  φόρέ α για διαδικασι ές συ ναψης συμβα σέων η  για τη συγκέκριμέ νη 
διαδικασι α συ ναψης συ μβασης126. 

Ο όικόνόμικός φόρέας φέρέι την υπόχρέωση, να δηλώσέι, μέσω τόυ ΕΕΕΣ, μέ ακρίβέια στην 
αναθέτόυσα αρχή, ως έχόυσα την απόκλέιστική αρμόδιότητα έλέγχόυ για την τυχόν συνδρόμή λόγων 
απόκλέισμόύ127, την κατάστασή τόυ σέ σχέση μέ τόυς λόγόυς πόυ πρόβλέπόνται στό άρθρό 73 τόυ ν. 
4412/2016 και στό άρθρό 22.Α  της παρόύσης128 και ταυτόχρόνα να έπικαλέσθέί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα πρός απόκατάσταση της αξιόπιστίας τόυ. 

Επισημαι νέται ό τι, κατα  την απα ντηση όικόνόμικόυ  φόρέ α στό έρω τημα τόυ ΕΕΕΣ η  α λλόυ αντι στόιχόυ 
έντυ πόυ η  δη λωσης για συ ναψη συμφωνιω ν μέ α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς μέ στό χό τη στρέ βλωση 
τόυ ανταγωνισμόυ , η συνδρόμη  πέριστα σέων, ό πως η τριέτη ς παραγραφη  της παρ. 10 τόυ α ρθρόυ 73, 
πέρι  λό γων απόκλέισμόυ , η  η έφαρμόγη  της παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυ έται 
στό σχέτικό  πέδι ό πόυ πρόβα λλέι κατό πιν θέτικη ς απα ντησης. 
 
Οι πρόηγόυ μένές αρνητικέ ς απαντη σέις στό ανωτέ ρω έρω τημα τόυ ΕΕΕΣ η  α λλόυ αντι στόιχόυ έντυ πόυ 
η  δη λωσης, από  όικόνόμικόυ ς φόρέι ς όι όπόι όι έμπι πτόυν στό πέδι ό έφαρμόγη ς της παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 
44 τόυ ν. 3959/2011, δέν στόιχέιόθέτόυ ν τόν λό γό απόκλέισμόυ  των πέρ. ζ’ η / και θ’ της παρ. 4 τόυ 
α ρθρόυ 73 τόυ παρό ντός και δέν απαιτέι ται να δηλωθόυ ν κατα  τη συμπλη ρωση τόυ ΕΕΕΣ και κα θέ 
αντι στόιχόυ έντυ πόυ. 
 
Όσόν αφόρα  τις υπόχρέω σέις  για την καταβόλη  φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (πέρ. α’ και 
β’ της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτέ ς θέωρέι ται ό τι δέν έ χόυν αθέτηθέι  έφό σόν δέν 
έ χόυν καταστέι  ληξιπρό θέσμές η  έφό σόν έ χόυν υπαχθέι  σέ δέσμέυτικό  διακανόνισμό  πόυ τηρέι ται. 
Στην πέρι πτωση αυτη , ό όικόνόμικό ς φόρέ ας δέν υπόχρέόυ ται να απαντη σέι καταφατικα  στό σχέτικό  
πέδι ό τόυ ΕΕΕΣ, μέ τό όπόι ό έρωτα ται έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι ανέκπλη ρωτές υπόχρέω σέις ό σόν 
αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης η , κατα  πέρι πτωση, έα ν έ χέι 
αθέτη σέι τις παραπα νω υπόχρέω σέις τόυ. 129 
 
Στην πέρι πτωση υπόβόλη ς πρόσφόρα ς από  έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων, τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ), υπόβα λλέται χωριστα  από  κα θέ μέ λός της έ νωσης. 
 
Στην πέρι πτωση πόυ πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας δηλω νέι στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ) την πρό θέση  τόυ για ανα θέση υπέργόλαβι ας, υπόβα λλέι μαζι  μέ τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόυ υπέργόλα βόυ. 

 
Στην πέρι πτωση πόυ πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας στηρι ζέται στις ικανό τητές ένό ς η  πέρισσό τέρων 
φόρέ ων υπόβα λλέι μαζι  μέ τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θέ φόρέ α, στις ικανό τητές τόυ όπόι όυ 
στηρι ζέται. 
 
 
Τέ λός, έπισημαι νέται ό τι όι πρόσφέ ρόντές δηλω νόυν τό ανέκτέ λέστό υπό λόιπό έργόλαβικω ν 
συμβα σέων στό Μέ ρός IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενό τητα Β («Οικόνόμικη  και Χρηματόόικόνόμικη  Επα ρκέια»), στό 
πέδι ό «Λόιπέ ς όικόνόμικέ ς η  χρηματόόικόνόμικέ ς απαιτη σέις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
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Τό δικαι ωμα συμμέτόχη ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθέ σέις συμμέτόχη ς, ό πως όρι στηκαν στα α ρθρα 21 και 
22 της παρόυ σας, κρι νόνται: 
α) κατα  την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς, μέ την υπόβόλη  τόυ ΕΕΕΣ,  
β) κατα  την υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 4.2 (α  έ ως δ) και  
γ)κατα  την έξέ ταση της υπέυ θυνης δη λωσης, συ μφωνα μέ  την πέρ. γ’ της παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ 
ν.4412/16, και στό α ρθρό 4.2  (έ) της παρόυ σας. 
 
Στην πέρι πτωση πόυ πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας η  έ νωση αυτω ν στηρι ζέται στις ικανό τητές 
α λλων φόρέ ων, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ σας, όι φόρέι ς στην ικανό τητα των όπόι ων 
στηρι ζέται ό πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας η  έ νωση αυτω ν, υπόχρέόυ νται στην υπόβόλη  των 
δικαιόλόγητικω ν πόυ απόδέικνυ όυν ό τι δέν συντρέ χόυν όι λό γόι απόκλέισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της 
παρόυ σας και ό τι πληρόυ ν τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς κατα  πέρι πτωση (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς δέν υπόχρέόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγητικα  η  α λλα απόδέικτικα  στόιχέι α, 
αν και στό μέ τρό πόυ η αναθέ τόυσα αρχη  έ χέι τη δυνατό τητα να λαμβα νέι τα πιστόπόιητικα  η  τις 
συναφέι ς πληρόφόρι ές απέυθέι ας μέ σω πρό σβασης σέ έθνικη  βα ση δέδόμέ νων σέ όπόιόδη πότέ κρα τός 
- μέ λός της Ένωσης, η όπόι α διατι θέται δωρέα ν, ό πως έθνικό  μητρω ό συμβα σέων, έικόνικό  φα κέλό 
έπιχέι ρησης, ηλέκτρόνικό  συ στημα απόθη κέυσης έγγρα φων η  συ στημα πρόέπιλόγη ς. Η δη λωση για την 
πρό σβαση σέ έθνικη  βα ση δέδόμέ νων έμπέριέ χέται στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ). 
Η δη λωση για την πρό σβαση σέ έθνικη  βα ση δέδόμέ νων έμπέριέ χέται  στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ), στό όπόι ό πέριέ χόνται έπι σης όι πληρόφόρι ές πόυ απαιτόυ νται για τόν 
συγκέκριμέ νό σκόπό , ό πως η ηλέκτρόνικη  διέυ θυνση της βα σης δέδόμέ νων, τυχό ν δέδόμέ να 
αναγνω ρισης και, κατα  πέρι πτωση, η απαραι τητη δη λωση συναι νέσης.  
 
Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς δέν υπόχρέόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγητικα , ό ταν η αναθέ τόυσα αρχη  πόυ 
έ χέι αναθέ σέι τη συ μβαση διαθέ τέι η δη τα δικαιόλόγητικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδέικτικα  έ γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 έ ως 23.10 της παρόυ σας, υπόβα λλόνται και γι νόνται 
απόδέκτα , συ μφωνα μέ τα αναλυτικα  όριζό μένα στό α ρθρό 4.2 (β) της παρόυ σας. Τα απόδέικτικά 
έγγραφα συντάσσόνται στην έλληνική γλώσσα ή συνόδέύόνται από έπίσημη μέτάφρασή τόυς στην 
έλληνική γλώσσα σύμφωνα μέ τό άρθρό 6 της παρόύσας. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρέί να ζητέί από 
πρόσφέρόντές, σέ όπόιόδήπότέ χρόνικό σημέίό κατά τη διάρκέια της διαδικασίας, να υπόβάλλόυν όλα 
ή όρισμένα δικαιόλόγητικά, όταν αυτό απαιτέίται για την όρθή διέξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχέτικη ς ηλέκτρόνικη ς πρό σκλησης από  την αναθέ τόυσα αρχη , 
υπόβα λλέι τα ακό λόυθα δικαιόλόγητικα , κατα  τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 4.2 της παρόυ σας130: 

Για την από δέιξη της μη συνδρόμη ς των λό γων απόκλέισμόυ  τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
υπόβα λλέι  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγητικα : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου η , έλλέι ψέι αυτόυ , ισόδυ ναμόυ έγγρα φόυ πόυ έκδι δέται από  
αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ κρα τόυς-μέ λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ 
έι ναι έγκατέστημέ νός ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτέι ό τι πληρόυ νται αυτέ ς όι 

πρόυ πόθέ σέις, πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυ131. Η υπόχρέ ωση 
πρόσκό μισης τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τέλέυται ων  τέσσα ρων έδαφι ων  
της παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  την αρμό δια αρχη  τόυ 
όικέι όυ κρα τόυς - μέ λόυς η  χω ρας, πέρι  τόυ ό τι έ χόυν έκπληρωθέι  όι υπόχρέω σέις τόυ όικόνόμικόυ  
φόρέ α, ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβόλη  των 
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έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)132, συ μφωνα μέ την ισχυ όυσα 
νόμόθέσι α τόυ κρα τόυς έγκατα στασης η  την έλληνικη  νόμόθέσι α αντι στόιχα, πόυ να έίναι έν ισχύ κατά 
τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλως, στην πέρίπτωση πόυ δέν αναφέρέται σέ αυτό χρόνός ισχύός, πόυ να 
έχέι έκδόθέί έως τρέις (3) μήνές πριν από την υπόβόλή τόυ133. 

Για τόυς πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι η  έκτέλόυ ν έ ργα στην Ελλα δα τα σχέτικα  
δικαιόλόγητικα  πόυ υπόβα λλόνται έι ναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόυ έκδι δέται από  την Ανέξα ρτητη Αρχη  Δημόσι ων 
Εσό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικό  φόρέ α και για τις κόινόπραξι ές στις όπόι ές συμμέτέ χέι για τα 
δημό σια έ ργα πόυ έι ναι σέ έξέ λιξη. Οι αλλόδαπόι  πρόσφέ ρόντές θα υπόβα λλόυν υπέυ θυνη δη λωση134 
πέρι  τόυ ό τι δέν έ χόυν υπόχρέ ωση καταβόλη ς φό ρων στην Ελλα δα. Σέ πέρι πτωση πόυ έ χόυν τέ τόια 
υπόχρέ ωση θα υπόβα λλόυν σχέτικό  απόδέικτικό  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 πόυ έκδι δέται από  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη  
ένημέρό τητα καλυ πτέι τις ασφαλιστικέ ς υπόχρέω σέις τόυ πρόσφέ ρόντός όικόνόμικόυ  φόρέ α α) ως 
φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς μέ σχέ ση έξαρτημέ νης έργασι ας, β) για έ ργα πόυ 
έκτέλέι  μό νός τόυ η  σέ κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στέλέ χη-μηχανικόυ ς τόυ πόυ στέλέχω νόυν τό 
πτυχι ό της έργόληπτικη ς έπιχέι ρησης και πόυ έ χόυν υπόχρέ ωση ασφα λισης στόν eΕΦΚΑ (τόμέ ας 
πρω ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρέι ς υπόβα λλόυν απόδέικτικό  
ασφαλιστικη ς ένημέρό τητας (κυ ριας και έπικόυρικη ς ασφα λισης) για τό πρόσωπικό  τόυς μέ σχέ ση 
έξαρτημέ νης έργασι ας. Δέν απότέλόυ ν από δέιξη ένημέρό τητας της πρόσφέ ρόυσας έταιρι ας, 
απόδέικτικα  ασφαλιστικη ς ένημέρό τητας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στέλέχω νόυν τό πτυχι ό της 
έταιρι ας ως έται ρόι. Οι αλλόδαπόι  πρόσφέ ρόντές (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δέν υπόβα λόυν 
τα α νω απόδέικτικα , υπόβα λλόυν υπέυ θυνη δη λωση πέρι  τόυ ό τι δέν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό 
όπόι ό υπα ρχέι υπόχρέ ωση ασφα λισης σέ ημέδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν 
τέ τόιό πρόσωπικό , πρέ πέι να υπόβα λλόυν σχέτικό  απόδέικτικό  ασφαλιστικη ς ένημέρό τητας 
έκδιδό μένό 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 τόυ πρόσφέ ρόντός ό τι δέν έ χέι έκδόθέι  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση μέ 
τέλέσι δικη και δέσμέυτικη  ισχυ  για την αθέ τηση των υπόχρέω σέω ν τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  
φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22136: πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  την αρμό δια 
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δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ όικέι όυ κρα τόυς - μέ λόυς η  χω ρας, πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) 
μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυ137.  
 
Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ έι ναι έγκαταστημέ νόι η  έκτέλόυ ν έ ργα στην Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»138, μέ τό όπόι ό βέβαιω νέται ό τι δέν 
τέλόυ ν υπό  πτω χέυση, πτωχέυτικό  συμβιβασμό , αναγκαστικη  διαχέι ριση, δέν έ χόυν υπαχθέι  σέ 
διαδικασι α έξυγι ανσης  καθω ς και  ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δέν έ χέι τέθέι  υπό  έκκαθα ριση μέ δικαστικη  
από φαση. Τό έν λό γω πιστόπόιητικό  έκδι δέται από  τό αρμό διό πρωτόδικέι ό της έ δρας τόυ όικόνόμικόυ  
φόρέ 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 συ μφωνα μέ τις κέι μένές διατα ξέις, ως κα θέ 
φόρα  ισχυ όυν.  Τα φυσικα  πρό σωπα δέν υπόβα λλόυν πιστόπόιητικό  πέρι  μη θέ σης σέ έκκαθα ριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά έμφανίζόνται στό taxisnet,  
από την όπόία να πρόκύπτέι η μη αναστόλή της έπιχέιρηματικής δραστηριότητάς τόυς. 

 
Πρόκέιμένόυ για τα σωματέία και τόυς συνέταιρισμόύς, τό Ενιαίό Πιστόπόιητικό Δικαστικής 
Φέρέγγυότητας έκδίδέται για τα σωματέία από τό αρμόδιό Πρωτόδικέίό, και για τόυς συνέταιρισμόύς 
για τό χρόνικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από τό Ειρηνόδικέίό και μέτά την παραπάνω ημέρόμηνία 
από τό Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν τό κρα τός-μέ λός η  χω ρα δέν έκδι δέι τα υπό  των πέρ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικα  η  ό πόυ τα 
πιστόπόιητικα  αυτα  δέν καλυ πτόυν ό λές τις πέριπτω σέις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α, τό 
έ γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρέι  να αντικαθι σταται από  έ νόρκη βέβαι ωση η , στα κρα τη - μέ λη η  
στις χω ρές ό πόυ δέν πρόβλέ πέται έ νόρκη βέβαι ωση, από  υπέυ θυνη δη λωση τόυ ένδιαφέρόμέ νόυ 
ένω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ έπαγγέλματικόυ  η  
έμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς μέ λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ έι ναι 
έγκατέστημέ νός ό όικόνόμικό ς φόρέ ας. 

Στην πέρι πτωση αυτη  όι αρμό διές δημό σιές αρχέ ς παρέ χόυν έπι σημη δη λωση στην όπόι α αναφέ ρέται 
ό τι δέν έκδι δόνται τα έ γγραφα η  τα  πιστόπόιητικα  της παρόυ σας παραγρα φόυ η  ό τι τα έ γγραφα η  τα  
πιστόπόιητικα  αυτα  δέν καλυ πτόυν ό λές τις πέριπτω σέις πόυ αναφέ ρόνται στα υπό   1 και 2 και 4 (β) 
τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας  

Οι έπι σημές δηλω σέις καθι στανται διαθέ σιμές μέ σω τόυ έπιγραμμικόυ  απόθέτηρι όυ πιστόπόιητικω ν 

(e-Certis) 139 τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λόιπέ ς πέριπτω σέις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22140, υπόβα λλέται υπέυ θυνη 
δη λωση τόυ πρόσφέ ρόντός ό τι δέν συντρέ χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μένόι λό γόι απόκλέισμόυ 141. 

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22142, για τις έργόληπτικέ ς 
έπιχέιρη σέις πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νές στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιητικα  χόρηγόυ μένα από  τα 
αρμό δια έπιμέλητη ρια και φόρέι ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ό πως πρόβλέ πέται στη μέ αριθ. 
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) από φαση, πέρι  ένημέρό τητας πτυχι όυ, ό πως ισχυ έι, από  τα 
όπόι α απόδέικνυ έται ό τι τα πρό σωπα μέ βέβαι ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στέλέχω νόυν την έργόληπτικη  
έπιχέι ρηση, δέν έ χόυν διαπρα ξέι σόβαρό  έπαγγέλματικό  παρα πτωμα. 

Μέτα  τη λη ξη ισχυ ός των μέταβατικω ν διατα ξέων τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και την πλη ρη 
έ ναρξη ισχυ ός των διατα ξέω ν τόυ τέλέυται όυ, για τις έγγέγραμμέ νές στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. έργόληπτικέ ς 
έπιχέιρη σέις, η μη συνδρόμη  τόυ ως α νω λό γόυ απόκλέισμόυ  πέρι  σόβαρόυ  έπαγγέλματικόυ  
παραπτω ματός, απόδέικνυ έται μέ την υπόβόλη  τόυ πιστόπόιητικόυ  τόυ Τμη ματός ΙΙ τόυ έν λό γω 
μητρω όυ πόυ συνιστα  έπι σημό κατα λόγό, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα πρόβλέπό μένα στό α ρθρό 47 τόυ 
ως α νω π.δ. 
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(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 δέιξη της μη συνδρόμη ς τόυ λό γόυ απόκλέισμόυ  της παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, έφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός έι ναι ανω νυμη έταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 143, έφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός έίναι ανώνυμη 
έταιρία ή νόμικό πρόσωπό στη μέτόχική σύνθέση τόυ όπόίόυ συμμέτέχέι ανώνυμη έταιρέία ή νόμικό 
πρόσωπό της αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχέί σέ ανώνυμη έταιρέία 144 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδέιξη της έξαίρέσης από την υπόχρέωση όνόμαστικόπόίησης των μέτόχών τόυς κατά την 
πέρ. α) τόυ άρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσόν αφόρά την έξαίρέση της πέρ. β) τόυ ίδιόυ άρθρόυ, για την απόδέιξη τόυ έλέγχόυ δικαιωμάτων 
ψήφόυ, υπεύθυνη δήλωση της έλέγχόμένης έταιρέίας και, έάν αυτή έίναι διαφόρέτική τόυ 
πρόσωρινόύ αναδόχόυ,  πρόσθέτη υπέύθυνη δήλωση τόυ τέλέυταίόυ, στις όπόίές αναφέρόνται όι 
έπιχέιρήσέις έπένδύσέων, όι έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων/ένέργητικόύ ή κέφαλαίων 
έπιχέιρηματικών συμμέτόχών, ανά πέρίπτωση και τό συνόλικό πόσόστό των δικαιωμάτων ψήφόυ πόυ 
έλέγχόυν στην έλέγχόμένη από αυτές έταιρέία. 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 πρόκυ πτέι ό τι όι μέτόχέ ς έι ναι όνόμαστικέ ς πόυ να έχέι έκδόθέί 
έως τριάντα (30) έργάσιμές ημέρές πριν από την υπόβόλή τόυ.146 
- Αναλυτικη  κατα σταση μέ τα στόιχέι α των μέτό χων της έταιρέι ας και τόν αριθμό  των μέτόχω ν κα θέ 
μέτό χόυ (μέτόχόλό γιό), ό πως τα στόιχέι α αυτα  έι ναι καταχωρημέ να στό βιβλι ό μέτό χων της έταιρέι ας, 
τό πόλυ  τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές  πριν από  την ημέ ρα υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τέρα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
πρόσκόμι ζόυν μό νό την αναλυτικη  κατα σταση μέ τα στόιχέι α των μέτό χων της έταιρέι ας και τόν 
αριθμό  των μέτόχω ν κα θέ μέτό χόυ (μέτόχόλό γιό), ό πως τα στόιχέι α αυτα  έι ναι καταχωρημέ να στό 
βιβλι ό μέτό χων της έταιρέι ας, τό πόλυ  τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την ημέ ρα υπόβόλη ς 
της πρόσφόρα ς καθω ς η απαι τηση για την υπόβόλη  τόυ πιστόπόιητικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτέι 
ό τι όι μέτόχέ ς έι ναι όνόμαστικέ ς, καλυ πτέται συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 23.9 της παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες έφό σόν,κατα  τό δι καιό της έ δρας τόυς, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμίζόυν: 
i) πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς της έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτέι ότι όι 

μέτόχές έίναι όνόμαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μέτόχων, μέ αριθμό των μέτόχών τόυ κάθέ μέτόχόυ, όπως τα στόιχέία 

αυτά έίναι καταχωρημένα στό βιβλίό μέτόχων της έταιρέίας μέ ημέρόμηνία τό πόλύ 30 έργάσιμές μέρές 
πριν την υπόβόλή πρόσφόράς, 

iii) κάθέ άλλό στόιχέίό από τό όπόίό να πρόκύπτέι η όνόμαστικόπόίηση μέχρι φυσικόύ 
πρόσώπόυ των μέτόχών, πόυ έχέι συντέλέστέί τις τέλέυταίές 30 (τριάντα) έργάσιμές ημέρές πριν την 
υπόβόλής της πρόσφόράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέτόχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμίζόυν: 
i) βέβαίωση πέρί μη υπόχρέωσης όνόμαστικόπόίησης των μέτόχών από αρμόδια αρχή, έφόσόν 

υπάρχέι σχέτική πρόβλέψη, διαφόρέτικά πρόσκόμίζέται υπέύθυνη δήλωση τόυ διαγωνιζόμένόυ, 
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ii) έγκυρη και ένημέρωμένη κατάσταση πρόσώπων πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% των 
μέτόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, 

iii) έάν δέν τηρέίται τέτόια κατάσταση, πρόσκόμίζέται σχέτική κατάσταση πρόσώπων, πόυ 
κατέχόυν τόυλάχιστόν ένα τόις έκατό (1%) των μέτόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, σύμφωνα μέ την 
τέλέυταία Γένική Συνέλέυση, αν τα πρόσωπα αυτά έίναι γνωστά στην έταιρέία. Σέ αντίθέτη πέρίπτωση, 
η έταιρέία αιτιόλόγέί τόυς λόγόυς πόυ δέν έίναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δέ αναθέτόυσα αρχή 
δέν διαθέτέι διακριτική έυχέρέια κατά την κρίση της αιτιόλόγίας αυτής. Εναπόκέιται στην αναθέτόυσα 
αρχή να απόδέίξέι τη δυνατότητα της έταιρέίας να υπόβάλλέι την πρόαναφέρόμένη κατάσταση, 
διαφόρέτικά η μη υπόβόλή της σχέτικής κατάστασης δέν έπιφέρέι έννόμές συνέπέιές σέ βάρός της 
έταιρέίας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπέι να έίναι έπικυρωμένα από την κατά νόμόν αρμόδια αρχή τόυ κράτόυς 
της έδρας τόυ υπόψηφίόυ και να συνόδέύόνται από έπίσημη μέτάφραση στην έλληνική. 
       
Ελλέι ψέις στα δικαιόλόγητικα  όνόμαστικόπόι ησης των μέτόχω ν συμπληρω νόνται, κατα  τό α ρθρό 9 της 
παρόυ σας. 

Πέραιτέ ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλέται η υπέυ θυνη δη λωση της κόινη ς από φασης 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξης και Επικρατέι ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπόγέγραμμέ νη 
συ μφωνα μέ τό α ρθρό 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την πέρι πτωση τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. της παρόυ σας διακη ρυξης, υπέυ θυνη δη λωση τόυ 
πρόσφέ ρόντός ό τι δέν έ χέι έκδόθέι  σέ βα ρός τόυ από φαση απόκλέισμόυ . 

 
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 έπαγγέλματικη ς δραστηριό τητας, όι 
πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα υπόβα λλόυν βέβαι ωση έγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠ 
μέ χρι τη λη ξη της μέταβατικη ς πέριό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και από  
την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ τέλέυται όυ βέβαι ωση έγγραφη ς στό Τμη μα Ι τόυ Μητρω όυ 
Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)147, η  βέβαι ωση έγγραφη ς στα Μητρω α 
Πέριφέρέιακω ν Ενότη των, ανα  πέρι πτωση, στην/στις κατηγόρι α/ές ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
 
(β) Οι πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι σέ λόιπα  κρα τη μέ λη της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 
πρόσκόμι ζόυν τις δηλω σέις και πιστόπόιητικα  πόυ πέριγρα φόνται στό Παρα ρτημα XI τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
 
 
(γ) Οι πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι σέ κρα τός μέ λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) η  σέ τρι τές χω ρές πόυ έ χόυν υπόγρα ψέι και κυρω σέι τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θέση 
δημό σια συ μβαση καλυ πτέται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γένικέ ς σημέιω σέις τόυ 
σχέτικόυ  μέ την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, η  σέ τρι τές χω ρές πόυ δέν έμπι πτόυν 
στην πρόηγόυ μένη  πέρι πτωση και έ χόυν συνα ψέι διμέρέι ς η  πόλυμέρέι ς συμφωνι ές μέ την Ένωση σέ 
θέ ματα διαδικασιω ν ανα θέσης δημόσι ων συμβα σέων, πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιητικό  αντι στόιχόυ 
έπαγγέλματικόυ  η  έμπόρικόυ  μητρω όυ. Στην πέρι πτωση πόυ χω ρα δέν τηρέι  τέ τόιό μητρω ό, τό 
έ γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρέι  να αντικαθι σταται από  έ νόρκη βέβαι ωση η , στα κρα τη - μέ λη η  
στις χω ρές ό πόυ δέν πρόβλέ πέται έ νόρκη βέβαι ωση, από  υπέυ θυνη δη λωση τόυ ένδιαφέρόμέ νόυ 
ένω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ έπαγγέλματικόυ  η  
έμπόρικόυ  όργανισμόυ  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ έι ναι έγκατέστημέ νός ό όικόνόμικό ς 
φόρέ ας, ό τι δέν τηρέι ται τέ τόιό μητρω ό και ό τι ασκέι  τη δραστηριό τητα τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας. 
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 Τα ως α νω δικαιόλόγητικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδέκτα , έφό σόν έ χόυν έκδόθέι  έ ως τρια ντα 
(30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την υπόβόλη  τόυς, έκτό ς αν συ μφωνα μέ τις έιδικό τέρές διατα ξέις 
έ κδόσης αυτω ν πρόβλέ πέται συγκέκριμέ νός χρό νός ισχυ ός και έι ναι σέ ισχυ  κατα  την υπόβόλη  τόυς148 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  έπα ρκέια των όικόνόμικω ν φόρέ ων απόδέικνυ έται: 
 
(α) για τις έγγέγραμμέ νές έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις στό Μ.Ε.ΕΠ η  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:  

 
• έι τέ από  τη βέβαι ωση έγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότέλέι  τέκμη ριό των πληρόφόριω ν πόυ 

πέριέ χέι, μέ χρι τη λη ξη της μέταβατικη ς πέριό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ τέλέυται όυ, βέβαι ωση έγγραφη ς στό Τμη μα ΙΙ 
τόυ Μητρω όυ Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• έι τέ, στην πέρι πτωση πόυ όι απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δέν καλυ πτόνται  από  την ως α νω  
βέβαι ωση έγγραφη ς, μέ την υπόβόλη  ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ 
πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδέικτικα  μέ σα για τα κριτη ρια έπιλόγη ς) 
τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016.  
 

Σέ κα θέ πέρι πτωση,  η βέβαι ωση έγγραφη ς μπόρέι  να υπόβα λλέται για την από δέιξη μό νό όρισμέ νων 
απαιτη σέων όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ένω  για την από δέιξη 
των λόιπω ν απαιτη σέων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα 
πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα λόγα μέ την τιθέ μένη στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την από δέιξη της απαι τησης της μη υπέ ρβασης των ανω τατων έπιτρέπτω ν όρι ων 
ανέκτέ λέστόυ υπόλόι πόυ έργόλαβικω ν συμβα σέων: 
• μέ την υπόβόλη  ένημέρό τητας πτυχι όυ έν ισχυ έι, συνόδέυό μένης, ανα  πέρι πτωση, από  πι νακα 

ό λων των υπό  έκτέ λέση έ ργων (έι τέ ως μέμόνωμέ νός ανα δόχός έι τέ στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
η  υπέργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανέκτέ λέστό υπό λόιπό ανα  έ ργό και τό συνόλικό  
ανέκτέ λέστό, για τα έ ργα πόυ έι ναι υπό  έξέ λιξη και δέν συμπέριλαμβα νόνται στην ένημέρό τητα 
πτυχι όυ η  

• μέ την υπόβόλη  υπέυ θυνης δη λωσης τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδέυό μένης από  πι νακα 
ό λων των υπό  έκτέ λέση έ ργων (έι τέ ως μέμόνωμέ νός ανα δόχός έι τέ στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
η  υπέργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανέκτέ λέστό υπό λόιπό ανα  έ ργό και τό συνόλικό  
ανέκτέ λέστό, για τις έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις πόυ δέν διαθέ τόυν ένημέρό τητα πτυχι όυ, κατα  
τις κέι μένές διατα ξέις.  

•  
 
 
Ειδικα  για τόυς έγγέγραμμέ νόυς στα Μητρω α Πέριφέρέιακω ν Ενότη των,  όι απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 
22.Γ απόδέικνυ όνται μέ την υπόβόλη  ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ 
πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδέικτικα  μέ σα για τα κριτη ρια έπιλόγη ς) τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ επίσημους καταλόγους η  διαθέ τόυν 
πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται μέ τα έυρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την έ ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθέ τόυσές αρχέ ς πιστόπόιητικό  έγγραφη ς έκδιδό μένό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης, κατα  τα 
όριζό μένα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ δέν έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  δέν  
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διαθέ τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτέ ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγητικα  έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός Ι τόυ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρέ ων απόδέικνυ έται:  
 
(α) για τις έγγέγραμμέ νές έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις στό Μ.Ε.ΕΠ η  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• έι τέ από  τη βέβαι ωση έγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότέλέι  τέκμη ριό των πληρόφόριω ν πόυ 

πέριέ χέι μέ χρι τη λη ξη της μέταβατικη ς πέριό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ τέλέυται όυ, βέβαι ωση έγγραφη ς στό Τμη μα ΙΙ 
τόυ Μητρω όυ Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• έι τέ, στην πέρι πτωση πόυ όι απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δέν καλυ πτόνται από  την ως 
α νω βέβαι ωση έγγραφη ς, μέ την υπόβόλη  ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα απόδέικτικα  
μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδέικτικα  μέ σα για τα 
κριτη ρια έπιλόγη ς) τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016, ανα λόγα μέ την τιθέ μένη στό 
α ρθρό 22.Δ απαι τηση. 

 
Σέ κα θέ πέρι πτωση,  η βέβαι ωση έγγραφη ς μπόρέι  να υπόβα λλέται για την από δέιξη μό νό όρισμέ νων 
απαιτη σέων τέχνικη ς και έπαγγέλματικη ς ικανό τητας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ένω  για την από δέιξη των 
λόιπω ν απαιτη σέων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ 
πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
Ειδικα  για τόυς έγγέγραμμέ νόυς στα Μητρω α Πέριφέρέιακω ν Ενότη των,   όι απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 
22.Δ απόδέικνυ όνται μέ την υπόβόλη  ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ 
πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδέικτικα  μέ σα για τα κριτη ρια έπιλόγη ς) τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ επίσημους καταλόγους η  
διαθέ τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται μέ τα έυρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα  την έ ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθέ τόυσές αρχέ ς πιστόπόιητικό  έγγραφη ς 
έκδιδό μένό από  την αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ησης, κατα  τα όριζό μένα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ . 
 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ δέν έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  δέν 
διαθέ τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτέ ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγητικα  έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ 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 
 
Δέν απαιτόύνται 
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23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σέ πέρι πτωση νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ηλέκτρόνικα , μέ σω της λέιτόυργικό τητας 
«Επικόινωνι α», μέ θέ μα: “Δικαιόλόγητικα  Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ- Κατακυ ρωση’’, τα νόμιμόπόιητικα  
έ γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτέι η έξόυσι α υπόγραφη ς τόυ νόμι μόυ έκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρέ πέι 
να έ χόυν έκδόθέι  έ ως τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την υπόβόλη  τόυς151, έκτό ς αν συ μφωνα 
μέ τις έιδικό τέρές διατα ξέις αυτω ν φέ ρόυν συγκέκριμέ νό χρό νό ισχυ ός  
 
Ειδικό τέρα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις πέριπτω σέις πόυ ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έι ναι νομικό πρόσωπο και έγγρα φέται υπόχρέωτικα  
η  πρόαιρέτικα  στό ΓΕΜΗ και δηλω νέι την έκπρόσω πηση και τις μέταβόλέ 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 δέιξη της νό μιμης συ στασης και των μέταβόλω ν τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόι ό πρέ πέι να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) μη νές πριν από  
την υπόβόλη  τόυ. 
 
 
2) Στις λόιπέ ς πέριπτω σέις τα, κατα  πέρι πτωση, νόμιμόπόιητικα  έ γγραφα συ στασης και νό μιμης 
έκπρόσω πησης (ό πως καταστατικα , πιστόπόιητικα  μέταβόλω ν, αντι στόιχα ΦΕΚ, απόφα σέις 
συγκρό τησης όργα νων διόι κησης σέ σω μα, κλπ., ανα λόγα μέ τη νόμικη  μόρφη  τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α), 
συνόδέυό μένα από  υπέυ θυνη δη λωση τόυ νό μιμόυ έκπρόσω πόυ ό τι έξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν κατα  
την υπόβόλη  τόυς. 
 
Σέ πέρι πτωση πόυ για τη διένέ ργέια της παρόυ σας διαδικασι ας ανα θέσης έ χόυν χόρηγηθέι  έξόυσι ές σέ 
πρό σωπό πλέ όν αυτω ν πόυ αναφέ ρόνται στα παραπα νω έ γγραφα, πρόσκόμι ζέται έπιπλέ όν από φαση- 
πρακτικό  τόυ αρμόδι όυ καταστατικόυ  όργα νόυ διόι κησης τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ  χόρηγη θηκαν όι 
σχέτικέ ς έξόυσι ές.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμι ζόυν τα πρόβλέπό μένα, κατα  τη νόμόθέσι α της χω ρας 
έγκατα στασης, απόδέικτικα  έ γγραφα, και έφό σόν δέν πρόβλέ πόνται, υπέυ θυνη δη λωση  τόυ νό μιμόυ 
έκπρόσω πόυ, από  την όπόι α απόδέικνυ όνται τα ανωτέ ρω ως πρός τη νό μιμη συ σταση, μέταβόλέ ς και 
έκπρόσω πηση τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α. 
Οι ως α νω υπέυ θυνές δηλω σέις γι νόνται απόδέκτέ ς, έφό σόν έ χόυν συνταχθέι  μέτα  την κόινόπόι ηση 
της πρό σκλησης για την υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν. 
Από  τα ανωτέ ρω έ γγραφα πρέ πέι να πρόκυ πτόυν η νό μιμη συ σταση  τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, ό λές όι 
σχέτικέ ς τρόπόπόιη σέις των καταστατικω ν, τό/τα πρό σωπό/α πόυ δέσμέυ έι/όυν νό μιμα την έταιρι α 
κατα  την ημέρόμηνι α διένέ ργέιας τόυ διαγωνισμόυ  (νό μιμός έκπρό σωπός, δικαι ωμα υπόγραφη ς κλπ.), 
τυχό ν τρι τόι, στόυς όπόι όυς έ χέι χόρηγηθέι  έξόυσι α έκπρόσω πησης, καθω ς και η θητέι α τόυ/των η /και 
των μέλω ν τόυ όργα νόυ διόι κησης/ νό μιμόυ έκπρόσω πόυ. 
 
Γ. Οι ένω σέις όικόνόμικω ν φόρέ ων πόυ υπόβα λλόυν κόινη  πρόσφόρα , υπόβα λλόυν τα παραπα νω, κατα  
πέρι πτωση δικαιόλόγητικα , για κα θέ όικόνόμικό  φόρέ α πόυ συμμέτέ χέι στην έ νωση, συ μφωνα μέ τα 
έιδικό τέρα πρόβλέπό μένα στό α ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σέ πέρι πτωση πόυ ό πρόσφέ ρων έι ναι φυσικό  πρό σωπό/ ατόμικη  έπιχέι ρηση, τα φυσικα , έφό σόν 
έ χέι χόρηγη σέι έξόυσι ές έκπρόσω πησης σέ τρι τα πρό σωπα, πρόσκόμι ζέται έξόυσιόδό τηση τόυ 
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όικόνόμικόυ  φόρέ α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  διαθέ τόυν 
πιστόπόι ηση από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται μέ τα έυρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την έ ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α' τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθέ τόυσές αρχέ ς πιστόπόιητικό  έγγραφη ς έκδιδό μένό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης.  
Στα πιστόπόιητικα  αυτα  αναφέ ρόνται τα δικαιόλόγητικα  βα σέι των όπόι ων έ γινέ η έγγραφη  των 
έν λό γω όικόνόμικω ν φόρέ ων στόν έπι σημό κατα λόγό η  η πιστόπόι ηση και η κατα ταξη στόν έν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μένη έγγραφη  στόυς έπι σημόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς η  τό 
πιστόπόιητικό , πόυ έκδι δέται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ησης, συνιστα  τέκμη ριό 
καταλληλό τητας ό σόν αφόρα  τις απαιτη σέις πόιότικη ς έπιλόγη ς, τις όπόι ές καλυ πτέι ό έπι σημός 
κατα λόγός η  τό πιστόπόιητικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
την υπόχρέ ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ αναφέ ρόνται στό πιστόπόιητικό  έγγραφη ς 
τόυς. 
 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό Μ.Ε.ΕΠ.  στις τα ξέις 3η έ ως και 7η, μέ χρι 
τη λη ξη της μέταβατικη ς πέριό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, 
υπόβα λλόντας «Ενημέρό τητα Πτυχι όυ»  έν ισχυ  απαλλα σσόνται από  την υπόχρέ ωση υπόβόλη ς 
των δικαιόλόγητικω ν 154: 
 
- από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό έδρό και 
Διέυθυ νόντα Συ μβόυλό έργόληπτικη ς έπιχέι ρησης. Για τα λόιπα  μέ λη τόυ Δ.Σ της έταιρέι ας, θα 
πρέ πέι να υπόβληθέι  αυτότέλω ς από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δέν 
καλυ πτόνται από  την Ενημέρό τητα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγικη  και ασφαλιστικη  ένημέρό τητα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ σας.155 
- τα πιστόπόιητικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικέι ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυ σας 
υπό  την πρόυ πό θέση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως (ό λές όι πρόβλέπό μένές πέριπτω σέις) από  
την Ενημέρό τητα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιητικό  από  τό αρμό διό έπιμέλητη ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλέισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).156 
- τό πιστόπόιητικό  της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μέτόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδέικτικα  έ γγραφα νόμιμόπόι ησης  της έργόληπτικη ς έπιχέι ρησης.  
   
Σέ πέρι πτωση πόυ κα πόιό από  τα ανωτέ ρω δικαιόλόγητικα  έ χέι λη ξέι, πρόσκόμι ζέται τό σχέτικό  
δικαιόλόγητικό  έν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημέρό τητα Πτυχι όυ δέν αναφέ ρέται ρητα  ό τι τα στέλέ χη 

τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφέ ρόντα έι ναι ασφαλιστικω ς ένη μέρα στόν eΕΦΚΑ (τόμέ ας πρω ην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ό πρόσφέ ρων πρόσκόμι ζέι έπιπλέ όν της ένημέρό τητας πτυχι όυ, ασφαλιστικη  
ένημέρό τητα για τα στέλέ χη αυτα . 
 
Από  την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιητικό  έγγραφη ς στό Τμη μα  ΙΙ τόυ 
Μητρω όυ Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότέλέι  έπι σημό 
κατα λόγό και απαλλα σσέι τις έγγέγραμμέ νές έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις από  την πρόσκό μιση των 
απόδέικτικω ν μέ σων πόυ πρόβλέ πόνται στα α ρθρα 47 έπό μένα.  
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
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Στην πέρι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρέ ας έπιθυμέι  να στηριχθέι  στις ικανό τητές α λλων φόρέ ων, 
η από δέιξη ό τι θα έ χέι στη δια θέση  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νέται μέ την  υπόβόλη  σχέτικόυ  
συμφωνητικόυ  των φόρέ ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό .  
 
Ειδικό τέρα, πρόσκόμι ζέται έ γγραφό (συμφωνητικό  η  σέ πέρι πτωση νόμικόυ  πρόσω πόυ από φαση τόυ 
αρμόδι όυ όργα νόυ διόι κησης αυτόυ  η  σέ πέρι πτωση φυσικόυ  πρόσω πόυ υπέυ θυνη δη λωση), δυνα μέι 
τόυ όπόι όυ αμφό τέρόι, διαγωνιζό μένός  όικόνόμικό ς φόρέ ας και τρι τός φόρέ ας, έγκρι νόυν τη μέταξυ  
τόυς συνέργασι α για την κατα  πέρι πτωση παρόχη  πρός τόν διαγωνιζό μένό της χρηματόόικόνόμικη ς 
η /και τέχνικη ς η /και έπαγγέλματικη ς ικανό τητας τόυ φόρέ α, ω στέ αυτη  να έι ναι στη δια θέση τόυ 
διαγωνιζό μένόυ  για την έκτέ λέση της Συ μβασης. Η σχέτικη  αναφόρα  θα πρέ πέι να έι ναι λέπτόμέρη ς 
και να αναφέ ρέι κατ’ έλα χιστόν τόυς συγκέκριμέ νόυς πό ρόυς πόυ θα έι ναι διαθέ σιμόι για την έκτέ λέση 
της συ μβασης και τόν τρό πό δια τόυ όπόι όυ θα χρησιμόπόιηθόυ ν αυτόι  για την έκτέ λέση της συ μβασης. 
Ο τρι τός θα δέσμέυ έται ρητα  ό τι θα διαθέ σέι στόν διαγωνιζό μένό τόυς συγκέκριμέ νόυς πό ρόυς κατα  
τη δια ρκέια της συ μβασης και ό διαγωνιζό μένός  ό τι θα κα νέι χρη ση αυτω ν σέ πέρι πτωση πόυ τόυ 
ανατέθέι  η συ μβαση. Σέ πέρι πτωση πόυ ό τρι τός διαθέ τέι χρηματόόικόνόμικη  έπα ρκέια, θα δηλω νέι 
έπι σης ό τι καθι σταται από  κόινόυ  μέ τόν διαγωνιζό μένό υπέυ θυνός για την έκτέ λέση της συ μβασης. Σέ 
πέρι πτωση πόυ ό τρι τός διαθέ τέι στόιχέι α τέχνικη ς η  έπαγγέλματικη ς καταλληλό τητας πόυ 
σχέτι ζόνται μέ τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα έπαγγέλματικα  πρόσό ντα πόυ όρι ζόνται στην πέρι πτωση 
στ’ τόυ Μέ ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016 η  μέ την σχέτικη  
έπαγγέλματικη  έμπέιρι α, θα δέσμέυ έται ό τι θα έκτέλέ σέι τις έργασι ές η  υπηρέσι ές για τις όπόι ές 
απαιτόυ νται όι συγκέκριμέ νές ικανό τητές, δηλω νόντας τό τμη μα της συ μβασης πόυ θα έκτέλέ σέι. 
 
 
 
 

23. 11 Επισημαι νέται ό τι γι νόνται απόδέκτέ ς: 
• όι έ νόρκές βέβαιω σέις πόυ αναφέ ρόνται στην παρόυ σα Διακη ρυξη, έφό σόν έ χόυν συνταχθέι  
έ ως τρέις (3) μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυς,  
• όι υπέυ θυνές δηλω σέις, έφό σόν έ χόυν συνταχθέι  μέτα  την κόινόπόι ηση της πρό σκλησης για 
την υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν157 Σημέιω νέται ό τι δέν απαιτέι ται θέω ρηση τόυ γνησι όυ της 
υπόγραφη ς τόυς. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμέ νων πέριλαμβα νέι τόυς ακό λόυθόυς ηλέκτρόνικόυ ς 
υπόφακέ λόυς: 
(α)  υπόφα κέλό μέ την έ νδέιξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς»  
 (β)  υπόφα κέλό μέ την έ νδέιξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα μέ τα κατωτέ ρω:  

 
24.2 Ο ηλέκτρόνικό ς υπόφα κέλός «Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς» πρέ πέι, έπι  πόινη  απόκλέισμόυ , 
να πέριέ χέι τα ακό λόυθα υπό  (α) και (β) στόιχέι α:  
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επι σης δυ ναται να πέριλαμβα νέι και συνόδέυτικη  υπέυ θυνη δη λωση, μέ την όπόι α ό όικόνόμικό ς 
φόρέ ας μπόρέι  να διέυκρινι ζέι τις δηλω σέις και πληρόφόρι ές πόυ παρέ χέι στό ΕΕΕΣ. Η 
συνόδέυτικη  υπέυ θυνη δη λωση υπόγρα φέται, συ μφωνα μέ ό σα πρόβλέ πόνται στό α ρθρό 79Α τόυ 
ι διόυ ν. 4412/2016. 
 
 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
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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 ηλέκτρόνικό ς υπόφα κέλός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » πέριέ χέι τό αρχέι ό pdf, τό όπόι ό 
παρα γέται από  τό υπόσυ στημα, αφόυ  συμπληρωθόυ ν καταλλη λως όι σχέτικέ ς φό ρμές  και 
υπόγρα φέται, τόυλα χιστόν μέ πρόηγμέ νη ηλέκτρόνικη  υπόγραφη , η όπόι α υπόστηρι ζέται από  
αναγνωρισμέ νό (έγκέκριμέ νό) πιστόπόιητικό . 
 
 
24.4 Στην πέρι πτωση πόυ μέ την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δημό σια η / και ιδιωτικα  έ γγραφα, 
αυτα  γι νόνται απόδέκτα , συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 4.2 β της παρόυ 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.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας αναφέ ρέι στην πρόσφόρα  τόυ τό τμη μα της συ μβασης πόυ 
πρότι θέται να αναθέ σέι υπό  μόρφη  υπέργόλαβι ας σέ τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπέργόλα βόυς πόυ 
πρότέι νέι. Αν ό ανα δόχός πρό τέινέ συγκέκριμέ νόυς υπέργόλα βόυς κατα  την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς 
τόυ, υπόχρέόυ ται, κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης έκτέ λέσης, να πρόσκόμι σέι την υπέργόλαβικη  
συ μβαση. Η Διέυθυ νόυσα Υπηρέσι α μπόρέι  να χόρηγη σέι πρόθέσμι α στόν ανα δόχό κατ’ αι τηση  τόυ, για 
την πρόσκό μιση της υπέργόλαβικη ς συ μβασης μέ τόν αρχικω ς πρόταθέ ντα υπέργόλα βό η  α λλόν, πόυ 
διαθέ τέι τα αναγκαι α, κατα  την κρι ση της υπηρέσι ας αυτη ς, πρόσό ντα, έφό σόν συντρέ χέι σόβαρό ς 
λό γός. 158  
 

 
25.2 Η τη ρηση των υπόχρέω σέων της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπέργόλα βόυς δέν 
αι ρέι την έυθυ νη τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 
25.3 .................................................................... 159 
 
25.4  Η αναθέ τόυσα αρχη : 
 
α) έλέ γχέι την έπαγγέλματικη  καταλληλό τητα τόυ υπέργόλα βόυ να έκτέλέ σέι τό πρός ανα θέση τμη μα, 
κατα  την έ ννόια τόυ α ρθρόυ 22.Β (α ρθρό 75 παρ. 1 πέρ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και έπαληθέυ έι τη μη 
συνδρόμη , στό πρό σωπό  τόυ, των λό γω απόκλέισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (α ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ μφωνα μέ τα κατα  πέρι πτωση έιδικω ς πρόβλέπό μένα στό α ρθρό 
23 της παρόυ σας (α ρθρα 79 έ ως 81 ν. 4412/2016). 160 
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β) απαιτέι  υπόχρέωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρέ α να αντικαταστη σέι έ ναν υπέργόλα βό, ό ταν κατό πιν 
τόυ έλέ γχόυ και της έπαλη θέυσης της ως α νω πέρι πτωσης (α), διαπιστω νέται ό τι δέν πληρόυ νται όι 
ό ρόι έπαγγέλματικη ς καταλληλό τητας τόυ υπέργόλα βόυ η  ό ταν συντρέ χόυν όι ως α νω λό γόι 
απόκλέισμόυ  τόυ. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα θέ διαφόρα  μέταξυ  των συμβαλλό μένων μέρω ν πόυ πρόκυ πτέι η  σχέτι ζέται μέ την  έρμηνέι α και/ η  
τό κυ ρός και/η  την έφαρμόγη  και/η  την έκτέ λέση της συμβα σης  έπιλυ έται μέ την α σκηση πρόσφυγη ς 
η  αγωγη ς στό διόικητικό  έφέτέι ό της πέριφέ ρέιας, στην όπόι α έ χέι υπόγρα φέι η συ μβαση συ μφωνα μέ 
τα όριζό μένα στό α ρθρό 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 161 
Τα συμβαλλό μένα μέ ρη συμφωνόυ ν και συναπόδέ χόνται ό τι ό λές όι διαφόρέ ς πόυ πρόκυ πτόυν η  
σχέτι ζόνται μέ την  έρμηνέι α και/ η  τό κυ ρός και/η  την έφαρμόγη  και/η  την έκτέ λέση  της  συ μβασης, 
έπιλυ όνται όριστικα  από  διαιτητικό  δικαστη ριό /ό ργανό  τό όπόι ό διόρι ζέται και διέξα γέι τη διαιτησι α 
συ μφωνα μέ τις διατα ξέις πόυ έκα στότέ ισχυ όυν για τις διαιτησι ές τόυ Δημόσι όυ. (Κατα  παρέ κκλιση 
από  τις διατα ξέις πόυ ισχυ όυν για τις διαιτησι ές τόυ Δημόσι όυ, η αναθέ τόυσα αρχη   μπόρέι  να 
καθόρι σέι στό σημέι ό αυτό , κατα  πέρι πτωση, τό πέριέχό μένό της διαιτητικη ς ρη τρας συ μφωνα μέ τόν 
έπιλέγέ ντα φόρέ α διαιτησι ας, πέριέ χόν μέταξυ  α λλων, τόυς κανό νές πόυ διέ πόυν τόν όρισμό  των 
διαιτητω ν, τόυς έφαρμόστέ όυς κανό νές διαιτησι ας, την έ δρα τόυ διαιτητικόυ  δικαστηρι όυ (η  όργα νόυ), 
τις αμόιβέ ς των διαιτητω ν (έφό σόν δέν όρι ζόνται από  τόυς έφαρμόστέ όυς κανό νές διαιτησι ας), τη 
γλω σσα στην όπόι α θα διέξαχθέι  η διαιτησι α και κα θέ α λλό σχέτικό  θέ μα). 
 
 
διέξαγωγη  της διαιτησι ας υπό κέιται στόν «Κανόνισμό  Διαφα νέιας στις δυνα μέι Συνθη κης Διαιτησι ές 
Επένδυτω ν-Κρατω ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτρόπη ς 
των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τό Διέθνέ ς Εμπόρικό  Δι καιό (UNCITRAL), όι διατα ξέις τόυ όπόι όυ 
κατισχυ όυν των έφαρμόστέ ων κανό νων διαιτησι ας πόυ καθόρι ζόνται συ μφωνα μέ την παρ. 3 τόυ 
α ρθρόυ 175 ν. 4412/2016,  
 
Της πρόσφυγη ς στό διαιτητικό  δικαστη ριό/ ό ργανό πρόηγέι ται στα διό συμβιβαστικη ς έπι λυσης 
διαφόρω ν. Για τη συμβιβαστικη  έπι λυση της διαφόρα ς συγκρότέι ται Συμβόυ λιό Επι λυσης Διαφόρω ν 
(ΣΕΔ). Η αμόιβη  κα θέ μέ λόυς τόυ ΣΕΔ καθόρι ζέται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), πέρι  
αμόιβη ς διαμέσόλαβητη . Κατα  τα λόιπα  έφαρμό ζόνται όι παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 176 ν. 4412/2016 
και ό ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έ γκριση κατασκέυη ς τόυ δημόπρατόυ μένόυ έ ργόυ, απόφασι στηκέ μέ την αριθμ. 303/2022 

Από φαση της όικόνόμικη ς έπιτρόπη ς. 
 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρέι  να έγκαταστη σέι για τό έ ργό αυτό  Τέχνικό  Συ μβόυλό. Ο 
Ανα δόχός τόυ έ ργόυ, έ χέι την υπόχρέ ωση να διέυκόλυ νέι τις δραστηριό τητές τόυ Τέχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από  τη συμβατικη  σχέ ση της Υπηρέσι ας μέ αυτό ν.  
 
26.3 Οι πρόσφέ ρόντές, μέ την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς τόυς, απόδέ χόνται ανέπιφυ λακτα τόυς 
ό ρόυς της παρόυ σας Διακη ρυξης  
 
26. 4 Η Αναθέ τόυσα Αρχη  ένημέρω νέι τό φυσικό  πρό σωπό πόυ υπόγρα φέι την πρόσφόρα  ως 
πρόσφέ ρων η  ως νό μιμός έκπρό σωπός πρόσφέ ρόντός, ό τι η ι δια η  και τρι τόι, κατ’ έντόλη  και για 
λόγαριασμό  της, θα έπέξέργα ζόνται πρόσωπικα  δέδόμέ να πόυ πέριέ χόνται στόυς φακέ λόυς της 
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πρόσφόρα ς και τα απόδέικτικα  μέ σα τα όπόι α υπόβα λλόνται σέ αυτη ν, στό πλαι σιό τόυ παρό ντός 
Διαγωνισμόυ , για τό σκόπό  της αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και της ένημέ ρωσης έ τέρων 
συμμέτέχό ντων σέ αυτό ν, λαμβα νόντας κα θέ έυ λόγό μέ τρό για τη διασφα λιση τόυ από ρρητόυ και 
της ασφα λέιας της έπέξέργασι ας των δέδόμέ νων και της πρόστασι ας τόυς από  κα θέ μόρφη ς 
αθέ μιτη έπέξέργασι α, συ μφωνα μέ τις διατα ξέις της κέι μένης νόμόθέσι ας πέρι  πρόστασι ας 
πρόσωπικω ν δέδόμέ νων. 
 
26. 5 Αν, μέτα  από  την τυχό ν όριστικόπόι ηση της έ κπτωσης τόυ αναδό χόυ, συ μφωνα μέ τα 
έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 160 τόυ ν. 4412/2016,  η Πρόι σταμέ νη Αρχη  απόφασι σέι την 
όλόκλη ρωση τόυ έ ργόυ, πρόσκαλέι  τόν έπό μένό κατα  σέιρα  μέιόδό τη τόυ παρό ντός  διαγωνισμόυ  
και τόυ πρότέι νέι να αναλα βέι αυτό ς τό έ ργό όλόκλη ρωσης της έ κπτωτης έργόλαβι ας, μέ τόυς 
ι διόυς ό ρόυς και πρόυ πόθέ σέις και βα σέι της πρόσφόρα ς πόυ υπέ βαλέ στόν διαγωνισμό . Η 
συ μβαση έκτέ λέσης συνα πτέται, έφό σόν έντό ς δέκαπέ ντέ (15) ημέρω ν από  την κόινόπόι ηση της 
πρό τασης πέριέ λθέι στην Πρόι σταμέ νη Αρχη  έ γγραφη και ανέπιφυ λακτη απόδόχη  της. Η α πρακτη 
πα ρόδός της πρόθέσμι ας θέωρέι ται ως από ρριψη της πρό τασης. Αν ό ανωτέ ρω μέιόδό της δέν 
δέχθέι  την πρό ταση συ ναψης συ μβασης, η Πρόι σταμέ νη Αρχη  πρόσκαλέι  τόν έπό μένό κατα  σέιρα  
μέιόδό τη, ακόλόυθω ντας κατα  τα λόιπα  την ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αυτό ς απόρρι ψέι την 
πρό ταση, η Πρόι σταμέ νη Αρχη  για την ανα δέιξη αναδό χόυ στό έ ργό πρόσφέυ γέι κατα  την κρι ση 
της έι τέ στην ανόικτη  δημόπρασι α έι τέ στη διαδικασι α μέ διαπραγμα τέυση, κατα  τις όικέι ές 
διατα ξέις τόυ ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
Η διαδικασι α της παρόυ σας δέν έφαρμό ζέται μό νό στην πέρι πτωση πόυ η Πρόι σταμέ νη Αρχη  
κρι νέι, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρέ ς δέν έι ναι ικανόπόιητικέ ς για τόν κυ ριό τόυ έ ργόυ η  έ χόυν 
έπέ λθέι λό γω έφαρμόγη ς νέ ων κανόνισμω ν αλλαγέ ς στόν τρό πό κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ, ένω  
μπόρέι  να έφαρμό ζέται αναλόγικα  και σέ πέρι πτωση όλόκλη ρωσης τόυ έ ργόυ, υ στέρα από  
αυτόδι καιη δια λυση της συ μβασης κατό πιν πτω χέυσης τόυ αναδό χόυ η  δια λυση μέ υπαιτιό τητα 
τόυ κυρι όυ τόυ έ ργόυ κατα  τις κέι μένές διατα ξέις.  
 
 
 
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ   

 
 
 
 
 

                                                                       ΚΟΝΤΖΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

   
   

 
 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Μέ την αριθμό  303/2022(ΑΔΑ:66ΣΘΩΕ7-77Δ) Από φαση Οικόνόμικη ς Επιτρόπη ς  
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1    Για την έ ννόια των “κα τω των όρι ων” δημόσι ων συμβα σέων, πρβ. α ρθρό 2 παρ. 1 πέρ.  29  τόυ ν.   

4412/2016.  
2     Mέ σω της λέιτόυργικό τητας ''Επικόινωνι α'' τόυ υπόσυστη ματός 
3  Τό ΕΕΕΣ καταρτι ζέται βα σέι τόυ τυπόπόιημέ νόυ έντυ πόυ τόυ Παραρτη ματός 2 τόυ Εκτέλέστικόυ  

Κανόνισμόυ  (ΕΕ) 2016/7 της Επιτρόπη ς της 5ης Ιανόυαρι όυ 2016 για την καθιέ ρωση τόυ 
τυπόπόιημέ νόυ έντυ πόυ για τό Ευρωπαι κό  Έγγραφό Πρόμη θέιας (L 3) και παρέ χέται απόκλέιστικα  
σέ ηλέκτρόνικη  μόρφη .  
Τό ΕΕΕΣ φέ ρέι υπόγραφη  μέ ημέρόμηνι α έντό ς τόυ χρόνικόυ  διαστη ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόυ ν 
να υπόβα λλόνται πρόσφόρέ ς. 
Ο όικόνόμικό ς φόρέ ας δυ ναται να διέυκρινι ζέι τις δηλω σέις και πληρόφόρι ές πόυ παρέ χέι στό ΕΕΕΣ 
μέ συνόδέυτικη  υπέυ θυνη δη λωση, την όπόι α υπόβα λλέι μαζι  μέ τό ΕΕΕΣ Aπό  τις 2-5-2019, 
παρέ χέται η ηλέκτρόνικη  υπηρέσι α Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
πόυ πρόσφέ ρέι τη δυνατό τητα ηλέκτρόνικη ς συ νταξης και διαχέι ρισης τόυ Ευρωπαι κόυ  Ενιαι όυ 
Εγγρα φόυ Συ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπόρέι τέ να δέι τέ τη σχέτικη  ανακόι νωση στη Διαδικτυακη  Πυ λη τόυ 
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και τό Διόρθωτικό  (Επι σημη Εφημέρι δα της Ευρωπαι κη ς 
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανόυαρι όυ 2018) στόν Εκτέλέστικό  Κανόνισμό  (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέ ρωση τόυ τυπόπόιημέ νόυ έντυ πόυ για τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Πρόμη θέιας , μέ τό 
όπόι ό έπιλυ θηκαν τα σχέτικα  ζητη ματα όρόλόγι ας πόυ υπη ρχαν στό αρχικό  έπι σημό έλληνικό   
κέι μένό τόυ Εκτέλέστικόυ  Κανόνισμόυ , Μπόρέι τέ να δέι τέ τό σχέτικό  Διόρθωτικό  στην ακό λόυθη 
διαδρόμη  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

4 Η πέρι πτωση ι) συμπληρω νέται και πέριλαμβα νέται στη Διακη ρυξη, έφό σόν η αναθέ τόυσα αρχη  
πρόβλέ πέι υπόδέι γματα έγγρα φων πρός υπόβόλη  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, π.χ έγγυητικω ν 
έπιστόλω ν. 

5 Συμπληρω νόνται τυχό ν α λλα έ γγραφα συ μβασης η  τέυ χη πόυ η αναθέ τόυσα αρχη  κρι νέι αναγκαι α 
μέ σκόπό  να πέριγρα ψέι η  να πρόσδιόρι σέι στόιχέι α της συ μβασης η  της διαδικασι ας συ ναψης. 

6 Πρβλ. α ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016. 
7 Όταν έι ναι αδυ νατό να παρασχέθέι  έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρόνικη  πρό σβαση σέ 

όρισμέ να έ γγραφα της συ μβασης μπόρέι  να πέριληφθέι  στό παρό ν α ρθρό της διακη ρυξης πρό βλέψη 
ό τι τα σχέτικα  έ γγραφα της συ μβασης θα διατέθόυ ν μέ μέ σα α λλα πλην των ηλέκτρόνικω ν (ό πως 
τό ταχυδρόμέι ό η  α λλό κατα λληλό μέ σό η  συνδυασμό ς ταχυδρόμικω ν η  α λλων καταλλη λων μέ σων 
και ηλέκτρόνικω ν μέ σων) (τρι τό έδα φιό παρ. 1 α ρθρόυ 67  ν. 4412/2016).  Στην πέρι πτωση αυτη   
πρότέι νέται η ακό λόυθη διατυ πωση: «Τα ακό λόυθα έ γγραφα της συ μβασης ........................... 
διατι θένται από  …………………………., όδό ς …………………, πληρόφόρι ές …………………. τηλ.:……………..:….. 
Οι ένδιαφέρό μένόι μπόρόυ ν ακό μα, να λα βόυν γνω ση των παρακα τω έγγρα φων της συ μβασης ……, 
στα γραφέι α της αναθέ τόυσας αρχη ς κατα  τις έργα σιμές ημέ ρές και ω ρές.» 

8  Όταν δέν μπόρέι  να πρόσφέρθέι  έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρόνικη  πρό σβαση σέ 
όρισμέ να έ γγραφα της συ μβασης, διό τι η αναθέ τόυσα αρχη  πρότι θέται να έφαρμό σέι την παρ. 2 τόυ 
α ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφέ ρόνται, στό παρό ν α ρθρό της διακη ρυξης, τα μέ τρα πρόστασι ας 
τόυ έμπιστέυτικόυ  χαρακτη ρα των πληρόφόριω ν, τα όπόι α απαιτόυ νται, και τόν τρό πό μέ τόν όπόι ό 
έι ναι δυνατη  η πρό σβαση στα σχέτικα  έ γγραφα.  Ενδέικτικα , λ.χ., η αναθέ τόυσα αρχη  θα μπόρόυ σέ 
να αναφέ ρέι ό τι: “Ο όικόνόμικό ς φόρέ ας αναλαμβα νέι την υπόχρέ ωση να τηρη σέι έμπιστέυτικα  και 
να μη γνωστόπόιη σέι σέ τρι τόυς (συμπέριλαμβανόμέ νων των έκπρόσω πων τόυ έλληνικόυ  και 
διέθνόυ ς Τυ πόυ), χωρι ς την πρόηγόυ μένη έ γγραφη συγκατα θέση της Αναθέ τόυσας Αρχη ς, τα 
ανωτέ ρω έ γγραφα η  πληρόφόρι ές πόυ πρόκυ πτόυν από  αυτα . Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς διασφαλι ζόυν 
την τη ρηση των απαιτη σέων αυτω ν από  τό πρόσωπικό  τόυς, τόυς υπέργόλα βόυς τόυς και κα θέ 
α λλό τρι τό πρό σωπό πόυ χρησιμόπόιόυ ν κατα  την ανα θέση η  έκτέ λέση της συ μβασης. Για τόν 
σκόπό  αυτό , κατα  την παραλαβη  των έγγρα φων της συ μβασης, υπόβα λλέι υπέυ θυνη δη λωση τόυ ν. 
1599/1986 μέ την όπόι α δηλω νέι τα ανωτέ ρω”. 

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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9  Συμπληρω νέται από  την Αναθέ τόυσα Αρχη  μέ σαφη νέια συγκέκριμέ νη ημέρόμηνι α (έγκαι ρως, η τόι 

ως την... ), πρός απόφυγη  όιασδη πότέ συ γχυσης και αμφιβόλι ας. 
10  Συμπληρω νέται η τέ ταρτη ημέ ρα πριν από  τη λη ξη της πρόθέσμι ας τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας.  
11 Πρβλ έ γγραφό ΕΑΑΔΗΣΥ μέ α.π. 4121/30-07-2020 « Διέυκρινι σέις ως πρός την τη ρηση των 
διατυπω σέων δημόσιό τητας στη διαγωνιστικη  διαδικασι α σέ πέρι πτωση τρόπόπόι ησης ό ρων της 
διακη ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

12 Πρβλ.α ρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 
13 Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα. 
14 Αν η διέυ θυνση της υπηρέσι ας πόυ τηρέι  τό πρωτό κόλλό της Αναθέ τόυσας Αρχη ς έι ναι διαφόρέτικη  
από  την αναφέρό μένη στό α ρθρό 1, αναγρα φέται στό παρό ν σημέι ό η σχέτικη  διέυ θυνση. 

15 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016. 
16 Στην πέρι πτωση πόυ χρησιμόπόιέι ται ένιαι ό πόσόστό  έ κπτωσης απαλέι φέται η πέρι πτωση δ της 
παρ. 3.5. Πρβλ. α ρθρό 95 παρ. 2 πέρ. α τόυ ν. 4412/2016, συ μφωνα μέ 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 Σέ πέρι πτωση έφαρμόγη ς της διαδικασι ας τόυ α ρθρόυ 95 παρ. 2 πέρ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016 
“Ελέυ θέρη συμπλη ρωση τιμόλόγι όυ”, όι αναθέ τόυσές αρχέ ς πέριλαμβα νόυν στην έν λό γω 
πέρι πτωση  (στ) αναφόρα  για την υπόβόλη  τόυ σχέτικόυ  τιμόλόγι όυ. 

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 νέται ό τι, ως πρός τις πρόθέσμι ές  για την όλόκλη ρωση των ένέργέιω ν της Επιτρόπη ς 

Διένέ ργέιας Διαγωνισμόυ  ισχυ όυν τα όριζό μένα στό α ρθρό 221Α τόυ 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 έδα φιό ν. 4412/2016 
25 Πρβλ. α ρθρό 221Α παρ. 1 πέρ. β τόυ ν. 4412/2016. 
26 Πρβλ.  α ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
27 Πρβλ. α ρθρό 88 παρ. 5 πέρ. α τόυ ν. 4412/2016 
28 Ως πρός τη γνωμόδό τηση της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  για την έξέ ταση των έξηγη σέων των 

ασυνη θιστα χαμηλω ν πρόσφόρω ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι ως σκέ ψέις 15-21  
29 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 έδ. α τόυ ν. 4412/2016.  
30 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016. 
31  Βλ.σχέτικα  μέ την  ηλέκτρόνικη  υπέυ θυνη δη λωση τό  α ρθρό έικόστό  έ βδόμό της από  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - πόυ κυρω θηκέ μέ τό α ρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα  τις παραγρα φόυς 1 και 
2  τόυ όπόι όυ:" 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 τόυς φόρέι ς τόυ Βιβλι όυ ΙΙ της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016 
33 Ομόι ως πρόβλέ πέται και στην πέρι πτωση υπόβόλη ς πρόσφόρω ν, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 92 παρ. 8 
τόυ 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. 

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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36 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 
37 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
38 Μέ την έπιφυ λαξη των παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 (λη ψη έπανόρθωτικω ν μέ σων). 
39  Πρβλ. α ρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
40 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόυ 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 τόυ 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 θέται στη διακη ρυξη μό νό στις 
πέριπτω σέις έκέι νές, στις όπόι ές πρόβλέ πέται υπόχρέ ωση πρόσυμβατικόυ  έλέ γχόυ. 

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 τόυ 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 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017.  
52  Πρβλ. α ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 και 4 τόυ π.δ. 39/2017. 
53 Πρβλ. α ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα 
54 Πρβλ. α ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016. 
55 Πρβλ. α ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόυ π.δ. 39/2017. 
56 Πρβλ. α ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόυ 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 τόυ ν. 4412/2016. 
62   Πρβλ α ρθρό 372 παρ. 6 τόυ 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 τόυ ν. 4412/2016. 
66  Τι θέται μό νό έφό σόν πρό κέιται για συγχρηματόδότόυ μένό έ ργό από  πό ρόυς της Ευρωπαι κη ς 

Ένωσης. 
67 Από  1-1-2017 τέ θηκέ σέ ισχυ  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόι ό μέ τό α ρθρό 13 κατα ργησέ τό π.δ 

113/2010. 
68 Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικέ ς απόφα σέις πόυ έκδι δόνται μέτα  την έ ναρξη της διαδικασι ας συ ναψης της 

συ μβασης συ μφωνα μέ τό α ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δέν απότέλόυ ν μέ ρός τόυ έφαρμόστέ όυ 
θέσμικόυ  πλαισι όυ της διακη ρυξης. 

69 Οι κρατη σέις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα μέ τόν φόρέ α έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ. 
70   Πρβλ. α ρθρό 4 παρ. 3 έ βδόμό έδα φιό τόυ ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστα θηκέ από  τό α ρθρό 44 

τόυ ν. 4605/2019. 
71  Ή/και η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , κατα  πέρι πτωση (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

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

έ κθέση συνέπέιω ν ρυθμι σέων έπι  τόυ ως α νω α ρθρόυ 42 ν. 4781/2021  
73  Σέ πέρι πτωση πόυ πέριλαμβα νόνται τυχό ν δικαιω ματα πρόαι ρέσης, διαμόρφω νέται αναλό γως η 

έκτιμω μένη αξι α της συ μβασης (πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης) και τό παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' τόυ ν. 4412/2016). 

74 Τό πόσό  των απρό βλέπτων δαπανω ν έπαναυ πόλόγι ζέται κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης, 
ανα λόγα μέ την πρόσφέρθέι σα έ κπτωση, ω στέ να διατηρέι ται η έν λό γω πόσόστιαι α αναλόγι α τόυ 
15% έπι  της δαπα νης έργασιω ν μέ ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα μέ την παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 
4412/2016.  
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75  ό πως συμπληρω θηκέ μέ τό α ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019 
76 Μπόρέι  η έ ναρξη της πρόθέσμι ας να όρι ζέται διαφόρέτικα ,  αν λό γόυ χα ρη δέν πρόβλέ πέται η α μέση 

έ ναρξη των έργασιω ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
77 Μέ την έπιφυ λαξη της έπό μένης υπόσημέι ωσης. 
78  Οι αναθέ τόυσές αρχέ ς μπόρέι  να έπιτρέ πόυν την υπόβόλη  έναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και στην 

πέρι πτωση αυτη  πρόσαρμό ζέται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ). 
79  Τό πόσόστό  της έγγυ ησης συμμέτόχη ς δέν μπόρέι  να υπέρβαι νέι τό 2% της έκτιμω μένης αξι ας της 

συ μβασης, χωρι ς τό Φ.Π.Α., μέ στρόγγυλόπόι ηση στό δέυ τέρό δέκαδικό  ψηφι ό, μη 
συνυπόλόγιζόμέ νων των δικαιωμα των πρόαι ρέσης και παρα τασης της συ μβασης (Πρβλ. α ρθρό 72 
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),. 

80 Πρβλ. α ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
81 Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016 
82 Μέ από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μέταφόρω ν μπόρέι  να καθόρι ζέται ό ριό πόσόστόυ  

έ κπτωσης, πα νω από  τό όπόι ό ό ανα δόχός έι ναι υπόχρέωμέ νός να πρόσκόμι ζέι, έπιπλέ όν της 
έγγυ ησης καλη ς έκτέ λέσης, πρό σθέτη έγγυ ηση, κλιμακωτα  αυξανό μένη βα σέι τόυ πόσόστόυ  
έ κπτωσης. Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 4 τέλέυται ό έδα φιό ν. 4412/2016. 

83  Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016 
84 Πρβλ. α ρθρό 160 παρ. 9 πέρ. β τόυ ν. 4412/2016 
85 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 14 πέρ. β τόυ ν. 4412/2016 
86 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 14 πέρ. α  ν. 4412/2016 
87 Τα γραμμα τια συ στασης χρηματικη ς παρακαταθη κης τόυ Ταμέι όυ Παρακαταθηκω ν και Δανέι ων, 

για την παρόχη  έγγυη σέων συμμέτόχη ς και καλη ς έκτέ λέσης (έγγυόδότικη  παρακαταθη κη) 
συστη νόνται συ μφωνα μέ την έιδικη  νόμόθέσι α πόυ  διέ πέι αυτό  και έιδικό τέρα βα σέι τόυ α ρθρόυ 
4 τόυ π.δ της 30 Δέκέμβρι όυ 1926/3 Ιανόυαρι όυ 1927 (“Πέρι  συστα σέως και απόδό σέως 
παρακαταθηκω ν και καταθέ σέων παρα  τω Ταμέι ω Παρακαταθηκω ν και Δανέι ων”). Πρβλ. Τό μέ αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 έ γγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

88 Πρβλ. α ρθρό 72 παρ. 13, καθω ς και τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 4.1.ζ. της παρόυ σας, ως πρός 
τις έγγυη σέις συμμέτόχη ς. 

89  Η έλα χιστη πρόθέσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζέται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 121 τόυ ν. 
4412/2016. 

90 Ορι ζέται ό χρό νός από  την Αναθέ τόυσα Αρχη  κατ΄ έκτι μηση των ιδιαιτέρότη των της διαδικασι ας. 
Για τόν καθόρισμό  τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 
συ μφωνα μέ τις διατα ξέις τόυ όπόι όυ: «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  Συ μφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρόυ 377 καθω ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, έξακόλόυθέι  η υπόχρέ ωση δημόσι έυσης πρόκη ρυξης συ μφωνα μέ τις 
παρ. 7 και 8 α ρθρόυ 15 ν. 3669/2008, σέ συνδυασμό  μέ τις διατα ξέις τόυ ν. 3548/2007, στόν 
πέριφέρέιακό  και τόπικό  τυ πό μέχρι 31/12/2023. 

93 Πρβλ. α ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφό σόν η αναθέ τόυσα αρχη  έπιλέ ξέι τη διαβόυ λέυση έπι  των 
δημόσιέυμέ νων έγγρα φων της συ μβασης συ μφωνα πρός τα όριζό μένα στό α ρθρό 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρω νέται τό α ρθρό 20Α, α λλως διαγρα φέται. 

94 Πρβλ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι νέται ό τι όι αναθέ τόυσές αρχέ ς δέν μπόρόυ ν να καλόυ ν 
συγκέκριμέ νές τα ξέις/ πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ η  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

95  Κατ’ αντιστόιχι α μέ τα όυσιω δη χαρακτηριστικα  τόυ έ ργόυ συ μφωνα μέ τό α ρθρό 11 της παρόυ σας 
(αναφέ ρέται η κατηγόρι α η  όι κατηγόρι ές στις όπόι ές έμπι πτέι τό έ ργό συ μφωνα μέ τις διατα ξέις 
τόυ  α ρθρόυ 45  τόυ  π.δ/τός 71/2019 ). 

96 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την έξέταση της συμμέτόχής τρίτων χωρών 
σέ διαγωνισμόύς, βλ. τις «Κατέυθυντήριές γραμμές για τη συμμέτόχή τρίτων χωρών στην αγόρά 
δημόσίων συμβάσέων της ΕΕ», Βρυξέλλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  
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97 Συ μφωνα μέ τό ισχυ όν κέι μένό της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
98 Για τό έ λέγχό των χωρω ν πόυ έ χόυν συνα ψέι συμφωνι ές μέ την Ένωση δές την ιστόσέλι δα της 
Επιτρόπη ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

99  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
100 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 έδ. α τόυ ν. 4412/2016ό πως τρόπόπόιη θηκέ μέ τό α ρθρό 107 πέρ. 6 τόυ ν. 

4497/2017. Επισημαι νέται ό τι, στό ΕΕΕΣ, η αναφόρα  σέ “τέλέσι δικη καταδικαστικη  από φαση” 
νόέι ται, δέδόμέ νης της ως α νω νόμόθέτικη ς μέταβόλη ς, ως “αμέτα κλητη καταδικαστικη  από φαση”, 
η δέ σχέτικη  δη λωση τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α στό Μέ ρός ΙΙΙ.Α. τόυ ΕΕΕΣ αφόρα  μό νό σέ αμέτα κλητές 
καταδικαστικέ ς απόφα σέις. 

101 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016. 
102 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 2Α τέλέυται ό έδα φιό τόυ ν. 4412/2016. Σχέτικη  δη λωση τόυ πρόσφέ ρόντός 

όικόνόμικόυ  φόρέ α  πέριλαμβα νέται στό ΕΕΕΣ 
103  Επισημαι νέται ό τι η έν λό γω πρό βλέψη για παρέ κκλιση από  τόν υπόχρέωτικό  απόκλέισμό  απότέλέι  

δυνατό τητα της αναθέ τόυσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σέ πέρι πτωση πόυ 
δέν έπιθυμέι  να πρόβλέ ψέι τη σχέτικη  δυνατό τητα, η αναθέ τόυσα αρχη  διαγρα φέι την  παρα γραφό 
αυτη . 

104  Επισημαι νέται ό τι  η έν λό γω πρό βλέψη για παρέ κκλιση από  τόν υπόχρέωτικό  απόκλέισμό  της  
απότέλέι  δυνατό τητα της αναθέ τόυσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σέ 
πέρι πτωση πόυ δέν έπιθυμέι  να πρόβλέ ψέι τη σχέτικη  δυνατό τητα, η αναθέ τόυσα αρχη  διαγρα φέι 
την παρα γραφό  αυτη . 

105  Οι λό γόι της παραγρα φόυ 22.Α.4. απότέλόυ ν δυνητικόυ ς λό γόυς απόκλέισμόυ  συ μφωνα μέ τό 
α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνέ πέια, η αναθέ τόυσα αρχη  δυ ναται να έπιλέ ξέι έ ναν, 
πέρισσό τέρόυς, ό λόυς η  ένδέχόμέ νως και κανέ ναν από  τόυς λό γόυς απόκλέισμόυ  συνέκτιμω ντας τα 
ιδιαι τέρα χαρακτηριστικα  της υπό  ανα θέση συ μβασης (έκτιμω μένη αξι α αυτη ς, έιδικέ ς πέριστα σέις 
κλπ), μέ σχέτικη  πρό βλέψη στό παρό ν σημέι ό της διακη ρυξης. . 

106  Σχέτικη  δη λωση τόυ πρόσφέ ρόντός όικόνόμικόυ  φόρέ α πέριλαμβα νέται στό ΕΕΕΣ 
107  Σημέιω νέται ό τι ό ανωτέ ρω έθνικό ς λό γός απόκλέισμόυ  συμπληρω νέται στό Μέ ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ 

( Άλλόι Λό γόι Απόκλέισμόυ  πόυ ένδέ χέται να πρόβλέ πόνται από  την έθνικη  νόμόθέσι α τόυ κρα τόυς 
μέ λόυς της α.α η  τόυ α.φ ). 

108 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, ό πως τρόπόπόιη θηκέ μέ τό α ρθρό 239 τόυ 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. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έ γγραφό της 

Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχέτικα  μέ την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι όυ 2018 στην υπό θέση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

111 Υπένθυμι ζέται ό τι  αναφόρα  στην παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νέι μό νό στην πέρι πτωση πόυ η 
Αναθέ τόυσα Αρχη  έπιλέ ξέι κα πόιόν από  τόυς δυνητικόυ ς λό γόυς απόκλέισμόυ . 

112 Σχέτικα  μέ την πρόσκό μιση απόδέι ξέων για τα έπανόρθωτικα  μέ τρα βλ. την από φαση της 14ης 
Ιανόυαρι όυ 2021 τόυ ΔΕΕ στην υπό θέση C-387/19 

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

έξακόλόυθέι  να ισχυ έι έ ως την  έ κδόση της από φασης της παρ. 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016. 
115  Επισημαι νέται ό τι ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς έπιλόγη ς, πλην της καταλληλό τητας για την α σκηση 

έπαγγέλματικη ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμό  μέ τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), έι ναι 
πρόαιρέτικα  για την αναθέ τόυσα αρχη  και πρέ πέι να σχέτι ζόνται και να έι ναι ανα λόγα μέ τό 
αντικέι μένό της συ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σέ κα θέ πέρι πτωση, πρέ πέι να 
διαμόρφω νόνται κατα  τρό πό, ω στέ να μην πέριόρι ζέται δυσανα λόγα η συμμέτόχη  των 
ένδιαφέρό μένων όικόνόμικω ν φόρέ ων στόυς διαγωνισμόυ ς. Κατα  τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ  
των κριτηρι ων καταλληλό τητας των υπόψηφι ων, έι ναι αναγκαι ό να τηρόυ νται από  τις αναθέ τόυσές 
αρχέ ς, όι θέμέλιω δέις ένωσιακέ ς αρχέ ς, ιδι ως η αρχη  της ι σης μέταχέι ρισης των συμμέτέχό ντων, της 
απόφυγη ς των διακρι σέων, της διαφα νέιας και της ανα πτυξης τόυ έλέυ θέρόυ ανταγωνισμόυ . Τα 
κριτη ρια έπιλόγη ς τόυ α ρθρόυ 22.Β – 22.Ε έξέτα ζόνται κατα  τη διαδικασι α έλέ γχόυ της 
καταλληλό τητας τόυ πρόσφέ ρόντός να έκτέλέ σέι τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

116  Πρβλ. α ρθρό 188 παρ. 1 τόυ ν. 4635/2019, μέ τό όπόι ό έπανη λθαν σέ ισχυ  τα α ρθρα 105 και 106 
τόυ ν. 3669/2008, μέ χρι την έ κδόση τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ  

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en


54 

 
117  Επισημαι νέται ό τι όι αναθέ τόυσές αρχέ ς δέν μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκέκριμέ νές τα ξέις/ πτυχι α τόυ 

ΜΕΕΠ η , από  την έ ναρξη ισχυ ός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μητρω όυ Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων 
Δημόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α ρθρό  76 παρ.  4, τόυ ν. 4412/2016.  

118  Οι αναθέ τόυσές αρχέ ς μπόρόυ ν να έπιβα λλόυν απαιτη σέις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρέι ς διαθέ τόυν την αναγκαι α όικόνόμικη  και χρηματόδότικη  ικανό τητα για την έκτέ λέση της 
συ μβασης. Όλές όι απαιτη σέις πρέ πέι να σχέτι ζόνται και να έι ναι ανα λόγές μέ τό αντικέι μένό της 
συ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τέλέυται ό έδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι έν λό γω 
απαιτη σέις καθόρι ζόνται πέριγραφικα  στό παρό ν σημέι ό, χωρι ς παραπόμπη  σέ τα ξέις/πτυχι α τόυ 
ΜΕΕΠ η  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σέ κα θέ πέρι πτωση και για τό μέταβατικό  χρόνικό  δια στημα ισχυ ός των 
α ρθρων 80 έ ως 110 τόυ ν. 3669/2008, ό πως αυτό  πρόκυ πτέι από  τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και 
την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός τόυ  τέλέυται όυ, έπισημαι νέται ό τι, η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να 
πέριγρα φέι τις σχέτικέ ς απαιτη σέις ανα λόγα μέ τα πρόβλέπό μένα στό π.δ. 71/2019, τηρόυμέ νων 
των έιδικό τέρων ρυθμι σέων τόυ α ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 αναφόρικα  μέ τις πέ ραν των 
πρόβλέπό μένων απαιτη σέων για την έγγραφη  και κατα ταξη σέ τα ξη των όικέι ων μητρω ων τόυ π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντι στόιχόυ πρόυ πόλόγισμόυ  ανα  κατηγόρι α έ ργόυ. 

119  Οι αναθέ τόυσές αρχέ ς μπόρόυ ν να έπιβα λλόυν απαιτη σέις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρέι ς διαθέ τόυν την αναγκαι α τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα για την έκτέ λέση της 
συ μβασης. Όλές όι απαιτη σέις πρέ πέι να σχέτι ζόνται και να έι ναι ανα λόγές μέ τό αντικέι μένό της 
συ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τέλέυται ό έδα φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι έν λό γω 
απαιτη σέις καταρχα ς καθόρι ζόνται πέριγραφικα  στό παρό ν σημέι ό, χωρι ς παραπόμπη  σέ 
τα ξέις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ η  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε όυ τέ σέ βαθμι δές/κατηγόρι ές τόυ ΜΕΚ. Σέ κα θέ 
πέρι πτωση και για τό μέταβατικό  χρόνικό  δια στημα ισχυ ός των α ρθρων 80 έ ως 110 τόυ ν. 
3669/2008, ό πως αυτό  πρόκυ πτέι από  τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και την πλη ρη έ ναρξη ισχυ ός 
τόυ  τέλέυται όυ, έπισημαι νέται ό τι,  η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να πέριγρα φέι τις σχέτικέ ς 
απαιτη σέις ανα λόγα μέ τα πρόβλέπό μένα στό π.δ. 71/2019, τηρόυμέ νων των έιδικό τέρων 
ρυθμι σέων τόυ α ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 αναφόρικα  μέ τις πέ ραν των πρόβλέπό μένων 
απαιτη σέων για την έγγραφη  και κατα ταξη σέ τα ξη των όικέι ων μητρω ων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), 
αντι στόιχόυ πρόυ πόλόγισμόυ  ανα  κατηγόρι α έ ργόυ..  

120 Πρόαιρέτικη  έπιλόγη : Η παρ. 22.Ε τι θέται κατα  διακριτικη  έυχέ ρέια της αναθέ τόυσας αρχη ς και 
συμπληρω νέται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι νέται ό τι ό λές όι απαιτη σέις 
πρέ πέι να σχέτι ζόνται και να έι ναι ανα λόγές μέ τό αντικέι μένό της συ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

121  Τό έδα φιό αυτό  πρόστι θέται κατα  την κρι ση της αναθέ τόυσας αρχη ς συ μφωνα μέ τό α ρθρό 78 παρ. 
1 τόυ ν. 4412/2016, α λλως διαγρα φέται. 

122  Πρόαιρέτικη  έπιλόγη  συμπλη ρωσης τόυ έδαφι όυ.  Συ μφωνα μέ τό α ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 
4412/2016, στην πέρι πτωση συμβα σέων έ ργων όι Αναθέ τόυσές Αρχέ ς μπόρόυ ν να απαιτόυ ν την 
έκτέ λέση όρισμέ νων κρι σιμων καθηκό ντων απέυθέι ας από  τόν ι διό τόν πρόσφέ ρόντα. 

123 Ως πρός τόν τρό πό υπόβόλη ς των απόδέικτικω ν μέ σων τόυ παρό ντός α ρθρόυ, τα όπόι α έ χόυν 
συνταχθέι / παραχθέι  από  τόυς ι διόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 της μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

124 Πρβ α ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
125  Επισημαι νέται ό τι η ανωτέ ρω δυνατό τητα έναπό κέιται στη διακριτικη  έυχέ ρέια τόυ όικόνόμικόυ  

φόρέ α. Εξακόλόυθέι  να υφι σταται η δυνατό τητα να υπόγρα φέται τό ΕΕΕΣ από  τό συ νόλό των 
φυσικω ν πρόσω πων πόυ αναφέ ρόνται στα τέλέυται α δυ ό έδα φια τόυ α ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  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. ένδέικτικα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη μα) 
129 Πρβλ. α ρθρό 79 παρ. 8, σέ συνδυασμό   μέ α ρθρό  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
130 Εφιστα ται η πρόσόχη  των αναθέτόυσω ν αρχω ν στό ό τι πρέ πέι να ζητέι ται η πρόσκό μιση 

δικαιόλόγητικω ν πρός από δέιξη μό νό των λό γων απόκλέισμόυ  και των κριτηρι ων έπιλόγη ς πόυ 
έ χόυν τέθέι  στην παρόυ σα διακη ρυξη. Επισημαι νέται, πέραιτέ ρω, ό τι, η αναθέ τόυσα αρχη  δυ ναται, 
κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζητέι  από  πρόσφέ ρόντές, σέ όπόιόδη πότέ χρόνικό  σημέι ό 
κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας, να υπόβα λλόυν ό λα η  όρισμέ να δικαιόλόγητικα , ό ταν αυτό  
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απαιτέι ται για την όρθη  διέξαγωγη  της διαδικασι ας. 

131 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
132  Συ μφωνα μέ τό α ρθρό 73 παρ. 2 τέλέυται ό έδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας 

έι ναι Έλληνας πόλι της η  έ χέι την έγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, όι υπόχρέω σέις τόυ πόυ αφόρόυ ν 
τις έισφόρέ ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν τό σό την κυ ρια ό σό και την έπικόυρικη  ασφα λιση." 

133 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
134 Οι υπέυ θυνές δηλω σέις τόυ παρό ντός τέυ χόυς υπόγρα φόνται και γι νόνται απόδέκτέ ς συ μφωνα μέ 

τα όριζό μένα στό α ρθρό 4.2. β) της παρόυ σας  
135Πρβλ. τό α.π. 1081/18-02-21 έ γγραφό της Αρχη ς «Ενημέ ρωση για ζητη ματα απόδέικτικω ν 

φόρόλόγικη ς ένημέρό τητας (αυτό ματη α ντληση απόδέικτικόυ  - ένημέρό τητα σέ παρέλθό ντα 
χρό νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

136  Εφό σόν η αναθέ τόυσα αρχη  την έπιλέ ξέι ως λό γό απόκλέισμόυ . 
137 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
138 Πρβλ. τό μέ α.π. 2440/22-04-2021έ γγραφό της Αρχη ς «Ενιαι ό Πιστόπόιητικό  Δικαστικη ς 

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

α λλων κρατω ν-μέλω ν της Ε.Ε έι ναι διαθέ σιμη, χωρι ς κό στός, στη διαδρόμη . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι νέται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ έι ναι ό αρμό διός έθνικό ς 
φόρέ ας για την καταχω ρηση και τη ρηση των στόιχέι ων τόυ eCertis για την Ελλα δα. Πρβλ. τό μέ 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχέτικό  έ γγραφό της Αρχη ς στόν ακό λόυθό συ νδέσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

140  Εφό σόν η αναθέ τόυσα αρχη  τις έπιλέ ξέι, ό λές η  κα πόια/ές έξ αυτω ν, ως λό γόυς απόκλέισμόυ . 
141  Επισημαι νέται ό τι η αναθέ τόυσα αρχη , έφό σόν μπόρέ σέι να απόδέι ξέι, μέ κατα λληλα μέ σα, ό τι 

συντρέ χέι κα πόια από  τις πέριπτω σέις αυτέ ς, απόκλέι έι όπόιόνδη πότέ όικόνόμικό  φόρέ α από  τη 
συμμέτόχη  στη διαδικασι α συ ναψης της δημό σιας συ μβασης.  

142 Εφό σόν η αναθέ τόυσα αρχη  την έπιλέ ξέι ως λό γό απόκλέισμόυ . 
143 Πρβλ. α ρθρό 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
144 Για τις αλλόδαπέ ς ανω νυμές  έταιρέι ές ιδρυθέι σές σέ κρα τός μέ λός της ΕΕ σχέτικό  έι ναι τό 

Παρα ρτημα Ι της όδηγι ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) μέ την όπόι α αναδιατυπω θηκέ η Οδηγι α 
77/91/ΕΟΚ (Επι σημη Εφημέρι δα των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 
(έπταμέλη ς). 

145 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, ό πως τρόπόπόιη θηκέ μέ τό α ρθρό 239 τόυ ν. 4782/21. 
146 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
147 η όπόι α έκδι δέται συ μφωνα μέ τις έιδικέ ς διατα ξέις τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαι νέται ό τι τα 

πτυχι α των έγγέγραμμέ νων στό Μητρω ό Εργόληπτικω ν Επιχέιρη σέων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ έι ναι σέ ισχυ  
κατα  την 3η Ιόυλι όυ 2019 έξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν ως την 1η Σέπτέμβρι όυ 2021, έφό σόν 
πληρόυ νται όι πρόυ πόθέ σέις τόυ νόμόθέτικόυ  πλαισι όυ πόυ ι σχυέ έ ως και την 2α Ιόυλι όυ 2019 
(Πρβλ. α ρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα θηκέ μέ την παρ. 5 τόυ α ρθρόυ 
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

148 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.  
149 Πρβλ. α ρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016 
150  Εφό σόν έ χέι αναφέρθέι  σχέτικη  απαι τηση στό α ρθρό 22.Ε συμπληρω νέται αναλό γως συ μφωνα μέ 

τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
151 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016. 
152 Συ μφωνα μέ τό α ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ έγγρα φόνται υπόχρέωτικα :  

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 

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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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 

(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`, 

 ιέ. η Κόινόπραξι α πόυ καταχωρι ζέται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 293 παρα γραφός 3 τόυ ν. 4072/2012 
153 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.  
154  Συ μφωνα μέ τη δια ταξη τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμέτόχη  σέ 

διαγωνισμόυ ς δημόσι ων έ ργων χόρηγέι ται σέ κα θέ έργόληπτικη  έπιχέι ρηση έγγέγραμμέ νη στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ένημέρό τητα πτυχι όυ», η όπόι α, σέ συνδυασμό  μέ τη βέβαι ωση έγγραφη ς πόυ έκδι δέται 
από  την υπηρέσι α τη ρησης τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «έπι σημό κατα λόγό αναγνωρισμέ νων έργόληπτω ν 
[...] και απαλλα σσέι τις έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις από  την υπόχρέ ωση να καταθέ τόυν τα έπιμέ ρόυς 
δικαιόλόγητικα  στόυς διαγωνισμόυ ς.” Επισημαι νέται ό τι, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 22  (Τρόπόπόιη σέις 
τόυ Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρω τό έδα φιό της πέρι πτωσης 31 της 
παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 377 αντικαθι σταται ως έξη ς: «31) τόυ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
α ρθρων 80 έ ως 110, τα όπόι α παραμέ νόυν σέ ισχυ  μέ χρι την έ κδόση τόυ πρόέδρικόυ  διατα γματός 
τόυ α ρθρόυ 83, των παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20 και της παραγρα φόυ 1 α τόυ α ρθρόυ 176». 

155  Στην πέρι πτωση ό μως πόυ η Ενημέρό τητα Πτυχι όυ δέν καλυ πτέι τις έισφόρέ ς έπικόυρικη ς 
ασφα λισης, τα σχέτικα  δικαιόλόγητικα  υπόβα λλόνται ξέχωριστα . 

156  Μό νό στην πέρι πτωση πόυ έ χέι έπιλέγέι  από  την αναθέ τόυσα αρχη  ως λό γός απόκλέισμόυ . 
157  Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
158 Πρβλ. α ρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 
159 Οι αναθέ τόυσές αρχέ ς μπόρόυ ν να πρόβλέ πόυν στα έ γγραφα της συ μβασης ό τι, κατό πιν αιτη ματός 

τόυ υπέργόλα βόυ και έφό σόν η φυ ση της συ μβασης τό έπιτρέ πέι, η αναθέ τόυσα αρχη  καταβα λλέι 
απέυθέι ας στόν υπέργόλα βό την αμόιβη  τόυ για την έκτέ λέση πρόμη θέιας, υπηρέσι ας η  έ ργόυ, 
δυνα μέι συ μβασης υπέργόλαβι ας μέ τόν ανα δόχό. Στην πέρι πτωση αυτη , στα έ γγραφα της 
συ μβασης καθόρι ζόνται τα έιδικό τέρα μέ τρα η  όι μηχανισμόι  πόυ έπιτρέ πόυν στόν κυ ριό ανα δόχό 
να έγέι ρέι αντιρρη σέις ως πρός αδικαιόλό γητές πληρωμέ ς, καθω ς και όι ρυθμι σέις πόυ αφόρόυ ν 
αυτό ν τόν τρό πό πληρωμη ς. Στην πέρι πτωση αυτη  δέν αι ρέται η έυθυ νη τόυ κυ ριόυ αναδό χόυ. 
Συμπληρω νέται αναλό γως. 

160  Πρβλ. α ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016  
161 Πρβλ α ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα έ γγραφα της συ μβασης, για έ ργα πρόυ πόλόγισμόυ  ανω τέρόυ 
των δέ κα έκατόμμυρι ων (10.000.000) έυρω , μπόρέι  να έγκριθέι  και να πέριληφθέι  ρη τρα πέρι  
διαιτητικη ς έπι λυσης κα θέ διαφόρα ς πόυ πρόκυ πτέι σχέτικα  μέ την έφαρμόγη , την έρμηνέι α η  τό 
κυ ρός της συ μβασης. Για έ ργα κατω τέρόυ πρόυ πόλόγισμόυ , απαιτέι ται για τη συμπέρι ληψη 
αντι στόιχης ρη τρας η συ μφωνη γνω μη τόυ αρμό διόυ τέχνικόυ  συμβόυλι όυ. Μπόρέι  να τέθέι  στό 
σημέι ό αυτό  η  στην ΕΣΥ. Στα συμβατικα  τέυ χη πόυ έ χέι πέριληφθέι  ρη τρα πέρι  διαιτητικη ς έπι λυσης, 
δυ ναται να πρόβλέ πέται στα διό συμβιβαστικη ς έπι λυσης κα θέ διαφόρα ς, πόυ πρόηγέι ται της 
πρόσφυγη ς στη διαιτησι α  
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