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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

 
 
 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΑΓΑ ______________________ 
 
 
Ζκεξ/λία     27-01-2021 
Αξ.Πξση.:  17396/654 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 
 

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ππνέξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ - 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΦΑΥΝΧΝ» ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ» κε θσδηθφ αξηζκφ 2019ΔΠ06600026 ηεο 

πιινγηθήο Απφθαζεο ΑΔΠ 066 κε πξνυπνινγηζκφ 270.000,00 € (κε Φ.Π.Α.). Σν έξγν ζπληίζεηαη 

απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & Ζ/Μ, κε πξνυπνινγηζκφ 217.741,94  € (δαπάλε 

εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ, απξφβιεπηα θαη απνινγηζηηθά, ρσξίο Φ.Π.Α.). 

 

1. ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Δχβνηαο – Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ. 

Σαρπδξνκηθή Γ/λζε: Λ. Υατλά 93, 34132 Υαιθίδα, ηει.: 2221-353824, fax: 2221-353851. 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μπφθαξε Ησάλλα, ηει. 2221-353811, fax: 2221-353851, email: 

mpokari.i@evia.pste.gov.gr θαη Μεξηίξε Παξαζθεπή, ηει.: 2221-353818, email: 

mertiri.p@evia.pste.gov.gr  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ ρψξν «ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» www.promitheus.gov.gr κε αξηζκφ 

(ΔΖΓΖ: 111701) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο www.pste.gov.gr 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν έξγν αθνξά  ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Φαρλψλ ζηα Φαρλά Δπβνίαο.  

3. ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ: Αμία ρσξίο ΦΠΑ 217.741,94€. Απαγνξεχνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

4. ΚΧΓΗΚΟΗ: Κσδηθφο CPV [45215100-8] (Καη/θεο εξγαζίεο γηα θηίξηα Τπεξεζηψλ Τγείαο ) θαη 

Κσδηθφο ΝUTS: (EL642 ηεξεά Διιάδα-Δχβνηα). 

5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δέθα νρηψ (18) κήλεο. 

6. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & Ζ/Μ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελψζεσλ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξαγ. 1(ε) ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016. Γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ ζηελ θαηεγνξία ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & 

Ζ/Μ.  (Α1 ζε Κ/μηα ή Α2 ηάμε ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ έξγσλ & Α1 ηάμε ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Ζ/Μ έξγσλ). 

mailto:kostopoulos.a@evia.pste.gov.gr
mailto:mertiri.p@evia.pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάηεκα ΥΗ ηνπ 

Παξαηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

7. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 4.300,00 € θαη 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη  κήλεο (6) θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη κήλεο (6) απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

8. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ: Δίλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) – άξζξν 95 – παξαγ. 2α    ηνπ  Ν.4412/2016. 

9. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 24-02-2021 

εκέξα Σεηάξηε, ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 13:00 κ.κ. 

10. ΦΑΚΔΛΟΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Δληφο 

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ε 

πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

11. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ε 01-03-2021 εκέξα  Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. 

12. ΠΡΟΧΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΗΣΑΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ: ΔΗΝΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΔΚΣΖ ΜΟΝΟ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

13. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ ηεο  

2019ΔΠ06600026. Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. 

14. ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ-ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: Όπσο ζηελ άξζξν 

4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 

15. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

ΥΑΛΚΗΓΑ  27/01/2021  

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ  

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΖΛΗΦΖ 

Π.Δ. Πνιηηηθφο Μερ. Α’ 

 
 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ  
 
 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΒΟΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’  

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΟΤ  

ΚΑΣΧi ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΣΗΜΖ 

 

 

 

 
 

Για την ανάθεςη τησ ςύμβαςησ του 4ου υποέργου με τίτλο: 

 

«ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΦΑΥΝΧΝ» 

ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή – πληήξεζε Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο»  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΦΑΛΚΙΔΑ,  ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω
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           ΑΡ.ΔΖΓΖ: 111701 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ii 
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΒΟΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

ΔΡΓΟ: 
 

ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΧΝ 
ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ 

4ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΤΓΔΗΑ ΦΑΥΝΧΝ 

ΠΡΟΫΠ.: 
 

270.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
 

ΥΡΖΜ/ΣΖΖ:iii ΑΔΠ 066  
(ελάξηζκνο 2019ΔΠ06600026) 

  

 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  Α Ν Ο Η Κ Σ Ζ   Γ Η Α Γ Η Κ Α  Η Α   

Μ Δ  Χ  Σ Ο Τ  Δ Θ Ν Η Κ Ο Τ   Τ  Σ Ζ Μ Α Σ Ο   

Ζ Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Η Κ Χ Ν  Γ Ζ Μ Ο  Η Χ Ν   Τ Μ Β Α  Δ Χ Ν  

( Δ .  . Ζ . Γ Ζ .  . )  

Γ Η Α  Σ Ζ Ν  Δ Π Η Λ Ο Γ Ζ  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Δ Τ Ζ   Δ Ρ Γ Ο Τ   

  

 
 

Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – Π.Ε. ΕΤΒΟΙΑiv 
ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη  

 

αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο 4νπ ππνέξγνπ: 

«ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΦΑΥΝΧΝ» 

ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή – πληήξεζε Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» 

 
Δθηηκψκελεο αμίαο 217.741,94 Δπξψ 

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:  
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω





5 

 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 6 
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ / Αλαζέηνπζα Αξρή / ηνηρεία επηθνηλσλίαο ..................................... 6 
Άξζξν 2: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεχρε ............................................................................... 6 
Άξζξν 3: Ζιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο ................................................................ 7 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ /  
Καηαθχξσζε / χλαςε ζχκβαζεο / Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο / Πξνζσξηλή δηθαζηηθή 
πξνζηαζία ................................................................................................................................... 9 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – εηξά ηζρχνο ....................... 14 
Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο ................................................................................................... 14 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία……………………………………………………………………..15 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ ................... 16 
Άξζξν 9: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ .............................. 17 
Άξζξν 10: Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο ......................... 17 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 18 
Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
έξγνπ 18 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ .............................................................................. 19 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ ................................ 20 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζε…………………………………………………………………………..20 
Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ................................................................................................ 20 
Άξζξν 16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) ............................. 21 
Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ .............................................. 21 
Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ .......................................................................................... 22 
Άξζξν 18:Ζκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ-
απνζθξάγηζεο .......................................................................................................................... 22 
Άξζξν 19:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ ...................................................................................... 23 
Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα / Γαπάλεο δεκνζίεπζεο ........................................................................ 23 
Άξζξν 20A: Γηαβνχιεπζε επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ....................... 23 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 24 
Άξζξν 21:Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο .................................. 24 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου / Αναθϋτουςα Αρχό / τοιχεύα επικοινωνύασ  
 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 

(δηα ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ) 
 Οδφο: Λεσθ. Υατλά 93 – Υαιθίδα 
 Σαρ. Κσδ.: 34132 
 Σει.: 2221-353818 & 2221-353811 
 Telefax: 2221-353851 
 E-mail: mertiri.p@evia.pste.gov.gr & mpokari.i @evia.pste.gov.gr   
 Πιεξνθνξίεο: θα Μεξηίξε & θ Μπφθαξε 
1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ. 

ΔΤΒΟΗΑ 
1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.4 Πξντζηακέλε Αξρή: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Π..Δ. & ΠΡ/ΝΟ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ηεο Γ.Σ.Δ. 

Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην: Σ..Γ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ & Σ..Γ.Δ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο 
ή ζηνλ αλάδνρν. 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα, ζηνπο 

πξνζθέξνληεο
v
 ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία 

θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

 

Άρθρο 2: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα : 
α) ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖvi, 
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

γ) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ)
vii

  

δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, 

ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,  
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
ε) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
ζ) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
η) ην ππφδεηγκα ….viii 
ηα) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
ηβ) ε ηερληθή κειέηε, 

mailto:mertiri.p@evia.pste.gov.gr
mailto:kotsimpou.m@evia.pste.gov.gr
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ηγ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

ηδ) .Α.Τ. – Φ.Α.Τ.ix 
 
2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.pste.gov.gr κε 
αλαδήηεζε ζην «ζέισ λα δσ Πξνθεξχμεηο» ή www.diafaniasterea.gr ζηε θαηεγνξία «Σερληθά 
Έξγα»). 
 
……………………………………………………………x xi 
 
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ  16-02-2020xii ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο  18-02-2021xiii 
 
 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ - Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 
ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο 
ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο, πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
3.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
 
(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 
ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016.  
ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε ηε 
κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο 
ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4 ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν 
πξνζθέξσλ λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη 
λα ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο 
ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα 
πεξηιακβάλεη απηά. 
 
3.5 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο θαη ππνβάιινληαη 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη 
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο xiv. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 
εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.). 
 
γ) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε 
εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016. 
 
ε) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
(«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF)). Σα αξρεία απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' 
αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο. Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί 
απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα 
παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη 
εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ππνζχζηεκα. 
Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε 
ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη 
ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 
 
ζη) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 
ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο 
επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.xv 
 
δ) Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
 
ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 
απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 
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θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 
θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (ήηνη 
κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ)xvi. 
 
 
3.6 Απφζπξζε πξνζθνξάο 
Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-
2017 Κ.Τ.Α., κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο 
ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνζθέξνληα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
3.7 Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί 
λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα 
πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη 
κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε 
ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή 
ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο 
θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ xvii. 
 
 

Άρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των 
προςφορών /  Κατακύρωςη / ύναψη ςύμβαςησ / 
Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

 
4.1 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιφγεζε/ Έγθξηζε πξαθηηθνχ  
 
α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνπο 
πξνζθέξνληεο ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα.  
 
β) ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχxviii, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”.  
 
γ) ηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», αλαξηάηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ν ζρεηηθφο θαηάινγνο κεηνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη πξνζθέξνληεο. 
 
δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ 
ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα.  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε 
κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
ε) Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά ηε 
ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω





10 

 

 
ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε 
Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 
ησλ πξνζθνξψλ ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο
xix

.  

 
δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, επηθνηλσλεί 
κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο 
απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη 
θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ 
λ. 3669/2008. 
 
ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε 
παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε. xx 
 
ζ) ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ. 
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο. 
 
η) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 
ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
 
 
4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ/ Καηαθχξσζε/ 

Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 
 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 
ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ xxi απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεοxxii. 
 
β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ (α) 
αίηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν 
ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο. 

 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ηπρφλ δεηήζεη ηελ 
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαοxxiii.  
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
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δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) αλαθεξφκελα, πξνζθνκίδνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 4250/2014. 
 
δ) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη: 
I) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), είλαη 
ςεπδή ή αλαθξηβή ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
ii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, xxiv 
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο/πξφζθιεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 
ηεο παξνχζαο. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 
 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπxxv. Ζ Δπηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα, ην θνηλνπνηεί, 
κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ 

έρεη απνθιεηζζεί νξηζηηθά,
xxvi

 εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα Γηθαηνινγεηηθά 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηνλ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 
 
ε) Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 σο αθνινχζσο : 
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή, ζε πεξίπησζε 
άζθεζή ηεο, φηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο 
απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 
Α.Δ.Π.Π., φηαλ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 
δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, 
ππνβάιιεη, εθφζνλ απαηηείηαη, ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. ηελ ππεχζπλε 
δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, δειψλεηαη φηη, δελ 
έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 
4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ 
άξζξνπ 21, φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη φηη δελ 
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ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζεxxvii. 
 
Μέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρνxxviii. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαιείηαη ν αλάδνρνο φπσο 
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ελ 
ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016. 
 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4.2.γ ηεο παξνχζαο γηα ηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ηηκήοxxix. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 
β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
4.3 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 
έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπxxx.  
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο  
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεοxxxi. 
 
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην 
νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ 
κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016.  
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Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά
xxxii

. 

 
Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ 
λ.4412/2016. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο»:   
α. Κνηλνπνηεί ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017.  

β. Δηδνπνηεί, παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαβηβάδεη 
ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β‟ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ π.δ. 39/2017  

 
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 
πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 
απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήοxxxiii. 
 
ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη 
έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ 
πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε 
πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο
xxxiv

. 

 
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 
θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο 
ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ xxxv. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ 
ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη 
ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή 
ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 
 
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο. 
 
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε
xxxvi

 ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 
αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 
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Άρθρο 5: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ 
ιςχύοσ 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 105 
θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016. 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.  
  

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα  
 Παξαξηήκαηα ηνπο,  
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
10.  Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

 

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ 
ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο 
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

6.2.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.3.  ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά 
έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 
αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί έγγξαθνxxxvii. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά 
απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 
κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

6.4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

6.5. Ζ επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηωλ παξαθάηω λνκνζεηεκάηωλ, όπωο ηζρύνπλ: 
- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», θαη ηνπ λ. 
3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» xxxviii 
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 
ηζρύεη 
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1 απηνύ, 
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 
θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,xxxix 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), 
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” (Α΄ 145)xl 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία”, 
- Σεο κε αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ «Καηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ 
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη 
ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 
ηνπ λ. 4412/2016» (Β 4841), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα απόθαζε ΤΑ 
ΓΝ/νηθ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Σεο κε αξηζ. 50844/11-5-2018 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«πγθξόηεζε θαη νξηζκόο κειώλ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο επί ηεο επάξθεηαο ησλ 
ιεθζέλησλ επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνο απόδεημε ηεο αμηνπηζηίαο 
ηνπο» (ΤΟΓΓ 279), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα απόθαζε 77868 - 18/07/2018 
(ΤΟΓΓ 441).  
ηεο κε αξ. 117384/26-10-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (3821 Β) «Ρπζκίζεηο 
ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, 
θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ρξήζε 
ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
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- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1781) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 
- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)», 
 

7.2 Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαύξωζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ 

αλαδόρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρώλ 

Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ε 

θνηλή απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 (Β‟ 

1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟
, xli, 

θαζώο θαη ε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθώλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”.
 
 

 

7.3 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξωζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

 

7.4 Οη ζε εθηέιεζε ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηοxlii, θαζώο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεύρε ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ην ζύλνιν ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, 

πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Γ., 

Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, έζηω θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  

 

7.5 Πποζθήκερ και εν γένει πποζαπμογέρ άπθπων ηηρ διακήπςξηρ (πέπαν ηων όζων ήδη 

πποβλέπονηαι πηηώρ ζηο κείμενο ηηρ ππόηςπηρ διακήπςξηρ) μποπούν να πποζηίθενηαι 

και να πεπιλαμβάνονηαι, μόνο εθόζον είναι απόλςηα ζςμβαηέρ με ηην ιζσύοςζα κάθε 

θοπά νομοθεζία. 
 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό 
Αναδόχου 

 
8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π..Δ. θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηε ΑΔΠ 066 (ελάξηζκνο 2019ΔΠ06600026).xliii 
 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηοxliv πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 
4013/2011xlv, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 6%0, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 
παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235) θαη πνζνζηφ δπφκηζε 
ηνηο ρηιίνηο (2,5%0) ππέξ ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο 
Π.Ο.ΜΖ.Σ.Δ.Γ.Τ. ηαθηηθψλ ππαιιήισλ (κνλίκσλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ)πνπ 
απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, πνπ βαξχλεη θάζε ινγαξηαζκφ πιεξσκήο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  
8.3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν 

άξζξν ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 

 

 

Άρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 

  
Ζ αλαζέηνπζα αξρήxlvi κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, λα θαιέζεη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο „‟Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 102 θαη 
103 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρήxlvii, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
 

Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ 
πύςτωςησ 

 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο: 

1) κε αξ. 181/07-08-2019 (ΑΓΑ: 62Τ77ΛΖ-ΤΓΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ΑΔΠ066 ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έηνπο 2019, θαη πξνηάζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
«Δπηζθεπή – πληήξεζε Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδα» ζηελ ελ ιφγσ 
πιινγηθή Απφθαζε. 

2) κε αξ. 85215/26-08-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΤΛ465ΥΗ8-ΚΦ8) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο 
& Δπελδχζεσλ, πεξί έγθξηζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – πληήξεζε 
Κέληξσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδα» ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ 2019 ζηε ΑΔΠ 066. 

3) κε αξ. 23/2020 (ΑΓΑ: 9ΠΦΖ7ΛΖ-1ΓΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο 
Διιάδαο (Πξαθη.1/29-01-2020 Θέκα 17ν), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Πίλαθα ππνέξγσλ ηνπ θπξίσο έξγνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν αλαιχεηαη ζε 
έληεθα (11) ππνέξγα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην παξφλ ππνέξγν. 
  

γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 201..... θαη κε 
αξ. ......... θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ. (ζπκπιεξψλεηαη 
θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε 
εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 
80/2016).xlviii 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη 
χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

 
Σίηινο ηνπ έξγνπ 
 

Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
«ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΦΑΥΝΧΝ»  

  
11.1. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο) 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζεxlix 270.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
θαη αλαιχεηαη ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηψλ 155.564,00 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 28.001,52 € 
Απξφβιεπηαl (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 
27.534,83 €, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ 
λ. 4412/2016.  
Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο  6.641,59 €.li 
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 0,00 € ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016. 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 52.258,06 € 
 
Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
πξνβιέπεηαη. 
 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αλαηίζεηαη σο εληαίν ζχλνιν γηα 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο Ψαρλώλ ζηα Ψαρλά Δπβνίαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί.lii  
 
11.2. Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

 Δπί ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Ψαρλώλ ζηα Ψαρλά Δπβνίαο, ζύκθωλα κε ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 

 

11.3. Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 

 

Σν έξγν αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Φαρλψλ 
ζηα Φαρλά Δπβνίαο.  Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ: 

 

 Καζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ απνζαζξσκέλσλ  επηρξηζκάησλ ηνίρσλ & νξνθψλ  
        ζηα  ζεκεία πνπ έρνπλ ζεκεησζεί απνθνιιήζεηο. 

 Υξσκαηηζκφο  δηαθφξσλ επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ.  

 Καζαίξεζε αξκνθάιππηξσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ. 

 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη πνξηψλ αινπκηλίνπ, κε πην    
        ζχγρξνλα δηπιψλ παινπηλάθσλ.          

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ  

 Καζαίξεζε φιεο ηεο επέλδπζεο ησλ δαπέδσλ θαη επίζηξσζε κε λέα πιαθίδηα. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ησλ πιαθηδίσλ ηνίρσλ, ζε δηάθνξά w.c. ηνπ      
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        θέληξνπ. 

 Γεκηνπξγία ξάκπαο ΑΜΔΑ. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ ζελάδ ηεο πεξίθξαμεο. 

 Διαηνρξσκαηηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ πεξίθξαμεο.  

 Αληηθαηάζηαζε ησλ καξκάξηλσλ ζθαινπαηηψλ, ηεο θχξηαο εηζφδνπ. 

 Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ πδξνξξνψλ . 

 Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε, θζαξκέλσλ πιαθψλ πεδνδξνκίνπ. 

 Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ θξεαηίνπ απνρέηεπζεο. 

 Αληηθαηάζηαζε δχν εμσηεξηθψλ θσηηζηηθψλ. 

 Αληηθαηάζηαζε δχν ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ. 

 Απνθαηάζηαζε ριννηάπεηα θαη δελδξνθχηεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ. 

 Γηάζηξσζε επηθαλεηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, κε αζθαιηηθφ ηάπεηα. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ 
πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132
liii

 θαη 156 λ. 4412/2016.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο.  

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο 
αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ 
αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία 
νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 
 
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη 
απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο. 
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε 
νκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια 
ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην 
ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, 
πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

 
 

Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέθα νρηψ (18) κήλεο απφ ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο liv.  
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
 
 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω





20 

 

 

Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
  
13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
 
13.3  Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. lv 
  
13.4  Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. lvi 
 
13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
 

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 
 

Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ λ. 
4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
4.300,00 επξψ.lvii 

 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 
15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  
 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
 β) ηνλ εθδφηε,  
 γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Πεξηθέξεηα ηεξεάο 

Διιάδαο – Π.Δ. Δχβνηαο ή Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο) πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλνληαη, (ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο), 

 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη 
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ) θαη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
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 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ 
ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  
(ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ).  

 
15.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά 

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη 
κέρξη 24-09-2021, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, 
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ 
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

 
15.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο.  
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ 
πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

 
15.5  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο  
 εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 lviii. 
 

 

Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ 
(Πριμ)lix 

 
16.1 ΓΔΝlx πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. lxi 
 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 

Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ.  
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  
 
 
17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

 
Γελ πξνβιέπεηαη.lxii 

 
 

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο 
Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.lxiii  

 
Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
 
17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/ αλαδφρνπ απφ 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ,  αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  
 
Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο 
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ κεηάθξαζε 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.3. ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνποlxiv.  
 
 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 
προςφορών-αποςφρϊγιςησ 

 
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλlxv νξίδεηαη ε 24-
02-2021 εκέξα Σεηάξηε, θαη ψξα 13:00 κ.κ. 
 
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 01-03-
2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00π.κ.lxvi 
 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη 
ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο 
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αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, 
θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη, θαζψο θαη 
ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  
 
 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμε (6) κελψλlxvii, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 
 
 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα / Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Ζ πξνθήξπμε ζχκβαζεο lxviii θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΚΖΜΓΖ . 
2. Ζ Γηαθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.pste.gov.gr), 

(εθφζνλ ππάξρεη), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
3. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν lxix, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr,  
 
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ 
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ 
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ 
λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
έξγνπ. 
 
 

Άρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησlxx 

 
……………………………………………….. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν 
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 
 
 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλlxxi πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & Ζ/Μ ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. πνπ ηεξείηαη ζηε 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τ.ΜΔ.lxxii θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.lxxiii, 
 
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

 

Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, απηέο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο  

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Β ηεο παξνχζαο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ζην σο άλσ 

άξζξν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξά ζην ππφ αλάζεζε έξγν. Πεξαηηέξσ, 

αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.  

 

22.Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 

απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

 

22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηεlxxiv θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 

15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. Δ.Δ.) 

θαη Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά 

ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπlxxv. 
 

22.A.2  Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 
22.Α.2α Ζ αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο:  
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα 
κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  
Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχlxxvi. 

 

22.A.3 α) Καη‟εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ............ 
lxxvii(φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή) δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 22.A.1,θαη 22.A.2. 

 

β) Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 

θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 

18 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαηlxxviii ε παξάγξαθνο 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:lxxix 

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, 

 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016), 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω





27 

 

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 

ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

22.Α.5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) lxxx 

 

22.Α.6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  

 
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
22.Α.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.lxxxi 
 

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 22.Α.1, 22.Α.2α θαη 22.Α.4lxxxii κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 

έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 

απφθαζε. 
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22.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 

74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

 

Κξηηήξηα επηινγήο (22.Β – 22.Γ) lxxxiii 

 

22.Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα 

Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαοlxxxiv. Οη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηαlxxxv  

Γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί θαη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ λ. 3669/2008, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηεο 
παξνχζεο (Α1 ζε Κ/μηα ή Α2 ηάμε ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ έξγσλ & Α1 ηάμε ζηελ 
θαηεγνξία ησλ Ζ/Μ έξγσλ). 
 
Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 
 

22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηαlxxxvi  

Γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί θαη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ λ.3669/2008, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζεο 

(Α1 ζε Κ/μηα ή Α2 ηάμε ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ έξγσλ & Α1 ηάμε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ Ζ/Μ έξγσλ). 

 

22.Δ. Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεοlxxxvii 

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

 

22.Σ. ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εάλ νη 

θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί 
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θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη 

θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνηlxxxviii γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα). 

 

Ζ εθηέιεζε ησλ ......lxxxix γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε 

απηή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσxc 
 
23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ 
ηεο παξνχζαο. 
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ 
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
xci

. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ κε 
πηπρίν Α2 ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ & Α1 ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία 
Ζ/Μ, δελ απαηηείηαη νη επηρεηξήζεηο λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ηνπο επάξθεηα νχηε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αθνχ απηά θαιχπηνληαη 
απφ ηε ζρεηηθή εγγξαθή ηνπο ζην ΜΔΔΠ, θαη σο εθ ηνχηνπ , δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε 
ζην ΣΔΤΓ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 
ηνπ άξζξνπ 22.Γ ηεο παξνχζαο (κε εμαίξεζε ηε δήισζε κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ 
επηηξεπηψλ νξίσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία γίλεηαη ζην 
πεδίν «Άιιεο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο» ηεο Δλφηεηαο Β: «Οηθνλνκηθή 
θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα» ηνπ Μέξνπο IV «Κξηηήξηα επηινγήο» ηνπ ΣΔΤΓ), νχηε 
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ζην ΣΔΤΓ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Σερληθή θαη 
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα ηνπ άξζξνπ 22.Γ ηεο παξνχζαο. 
 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ xcii. 
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο 
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ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεοxciii. 
 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην 
δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην ΣΔΤΓ ηνπ ππεξγνιάβνπ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην ΣΔΤΓ θάζε θνξέα 
ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 
 
 
23. 2. Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 
21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α εσο δ) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (ε) ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 2α θαη 4xciv ηνπ άξζξνπ 22 Α.  
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 
ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 
 
Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23.3 έσο 23.10 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά 
έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο
xcv

. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
xcvi

. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 
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23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α.  
 
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο 
παξνχζαοxcvii: 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνβάιιεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
 
(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο:  
απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
xcviii

 Ζ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ 
ηεζζάξσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 
 
(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα)xcix ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα, πνπ λα είλαη 
ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 

ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
c
.  

 
πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ ηα παξαθάησ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 267 ηνπ Ν.4738/2020 (ΦΔΚ 207Α) : 

- Αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/ 2016 (Α΄ 147) σο εμήο: «2. Απνθιείεηαη από ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: α) 

γλσξίδεη όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γ) γλσξίδεη ή κπνξεί 

λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» 

ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη ββ΄ θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρύ. Ο ιόγνο απνθιεηζκνύ δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή 

θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ.».  

- Σην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 πξνζηίζεηαη παξ. 2Α, σο εμήο: «2Α. Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηεο 
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παξ. 2 είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Οη 

ππνρξεώζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2 δελ ζεσξείηαη όηη έρνπλ αζεηεζεί εθόζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξόζεζκεο ή εθόζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό  δηαθαλνληζκό πνπ ηεξείηαη. Σηελ πεξίπησζε 

απηή, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθό εξώηεκα ηνπ Δπξσπατθνύ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σύκβαζεο (ΔΔΔΣ), ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληύπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν 

εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο ηνπ. Οη 

πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2 παύνπλ λα εθαξκόδνληαη όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο εθπιεξώζεη ηηο αλσηέξσ 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε 

δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ δεζκεπηηθνύ 

δηαθαλνληζκνύ.». 

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη  

 θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ 
είλαη ζε εμέιημεci. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζεcii πεξί ηνπ 
φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα 
ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.  

 αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέαciii. Ζ αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) 
σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα 
έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ 
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί 
θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ Γελ απνηεινχλ απφδεημε 
ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί 
πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, 
ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν 
ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ 
ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 
(ββ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2Α ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
civ

, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
 
Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ 
cv

. 
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(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22cvi: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
cvii

. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή 

εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ 
ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ 
πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Δηδηθά ε κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απνδεηθλχεηαη 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλcviii.  
 
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β), (ββ) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή 
φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 
22 Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε 
- κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα 
ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο. 
Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)
cix

  ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.  
 
(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22cx, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχcxi.  
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22cxii, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ 
ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα 
πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
 
(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22cxiii 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22 
ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:  
Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο 
πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί 
ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.
cxiv

 

 Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 
θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 
α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην 
πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε 

ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω





34 

 

απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη 
νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 
β) Οη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,  

ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 
γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ 
έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), 
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ 
νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο 
άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ 
θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005». 
δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
74 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
23.4. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β 
 
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Μ.Δ.ΔΠcxv 
cxvi

 ζηελ θαηεγνξία ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ & Ζ/Μ. 

 
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 
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Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππφ α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 
απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο cxvii 
 
 
23.5. Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ 
Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθε επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη  

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. cxviii 

 
ε θάζε πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα 
ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016 , 
αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 
 
Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 
αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή 

 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα 
φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο 
ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 
αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ θαηά 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 
23.6. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ  
Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη  

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 cxix αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ 
απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη 
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ,  ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 
23.7. Γηθαηνινγεηηθά γηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 22.Δcxx 
................................................................................................................................................ 
 
 
23.8. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 
 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζηνλ θάθειν “Γηθαηνινγεηηθά 
Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο 
cxxi

, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ 

θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 
1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
2.  Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη 

ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ 
(εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 

εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα 
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν,  

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο. 

 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΗΚΔ: 
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, ή θσηναληίγξαθν 

επηθπξσκέλνπ, απφ δηθεγφξν, θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ππάξρεη. 
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
 
23.9. Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
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(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηάινγν. 
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν 
επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο.  
 
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβάιινπλ 
«Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλcxxii: 

 απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, 
ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα 
απηά δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  

 θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο. cxxiii 

 ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο 
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 

 ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 22. Α.4. (ζ).cxxiv 

 ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 
23.3. (ζη). 

 ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  
 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην 
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα 
ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ, ν 
πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα 
ηα ζηειέρε απηά.  
 
 
23.10. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζηήξημεο ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
(δάλεηαο εκπεηξίαο) ηνπ άξζξνπ 22.Σ 
ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ 
ππνβνιή ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  
 
 

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
24.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: 

 (α) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 (β) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
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24.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεηcxxv ηα αθφινπζα: 

 α) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

 β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.  
 
24.3 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ην ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν αξρείν pdf, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ 
ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο.  

 
24.4 ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α‟ 94) είηε θαη ζε 
απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 
αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην 
Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..) cxxvi. 

 
 
 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄  

Άρθρο 25: Τπεργολαβύα 
 
25.1. Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 
πνπ πξνηείλεη. 
 
25.2. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο 
δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 
 
25.3. .................................................................... cxxvii 
 
25.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή: 
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλcxxviii ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ 
απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ 
θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Άρθρο 26: Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 

1681/8-12-2020 (Πξαθηηθφ 45ν, Θέκα 28o, ΑΓΑ: ΧΕΛΧ7ΛΖ-7ΛΟ) Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
26.2 Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  Ο 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 
πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.  
 
26.3........................................................................................... cxxix 
 
 

Υαιθίδα 8-12-2020 
  

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 Ζ Αλ. Πξντζηακέλε Σ.Γ.Π. Ο Αλ. Πξντζηάκελνο 
Γ.Σ.Δ.Π.Δ.Δ. 

   

Ησάλλα Μπφθαξε Παλ. Υαηδεπάθνπ Δκκαλνπήι Κειίθεο 
Π.Δ. Αξρ. Μερ/θνο κε Α΄ & ΜΒΑ Π.Δ. Αξρ. Μερ/θνο κε Α΄ Π.Δ. Πνι. Μερ/θνο κε Α‟ 

 
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 1681/8-12-2020 (Πξαθηηθφ 45ν, Θέκα 28o, ΑΓΑ: ΧΕΛΧ7ΛΖ-7ΛΟ) Απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ  
 
 
 

                                                 
i Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων, πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν. 

4412/2016.  
ii υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ 

δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

iii Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου 
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από 
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο. 

iv υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
v  Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
vi  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 

πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ 
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για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό 
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το 
αναλόγωσ. 

vii Aπό από τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικόσ 
ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). Μπορεύτε να 
δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. 
Επιςημαύνεται ότι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ςύνταξη του ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για 
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ, καθώσ εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώςουν το .doc αρχεύο που εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη 
διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

viii Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό 
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών 
επιςτολών. 

ix υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα 
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 

x Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη 
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ 
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των 
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό 
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό προτεύνεται η 
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από 
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, 
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.» 

xi Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα 
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η αναθϋτουςα 
αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να 
τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από αυτϊ. Οι 
οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, 
τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ανϊθεςη ό 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, 
υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

xii  υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα (“εγκαύρωσ, 
ότοι ωσ την...), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 

xiii υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε 
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

xiv  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
xv  ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν 
λόγω περύπτωςη (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου. 

xvi Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

xvii Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών με την 
ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ 
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

xviii Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο 
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

xix Πρβ ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 28 του ϊρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

xx  Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα 
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

xxi  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

xxii Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

xxiii Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

xxiv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών 
μϋςων). 

xxv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

xxvi Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

xxvii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

xxviii Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη 
υποβολόσ υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν 
απαιτεύται η υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

xxix Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ 
του ν. 4605/19. 

xxx Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  

xxxi Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
xxxii Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
xxxiii Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
xxxiv Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
xxxv Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
xxxvi Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
xxxvii  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
xxxviii Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
xxxix Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών 

οργϊνων. 
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xl Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 

113/2010. 
xli Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
xlii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 

τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ. 

xliii Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη 
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό 
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων, βλ. και 
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

xliv Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
xlv Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
xlvi  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ. 

117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.). 
xlvii  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
xlviii  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ 

διατϊκτεσ” (Α΄ 145): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται 
για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη 
χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ 
βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ 
ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ 
ανϊθεςησ που εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ 
εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ 
του ϊρθρου 2, παρ. 2 του παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη 
δαπανών δημοςύων επενδύςεων”. 

xlix  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

l Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

li Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lii Η αναθϋτουςα αρχό διαμορφώνει το παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ, ανϊλογα με το αν αποφαςύςει να 

υποδιαιρϋςει τη ςύμβαςη ςε περιςςότερα τμόματα/ϋργα ό όχι, ότοι να τα αναθϋςει ωσ ενιαύο 
ςύνολο. την περύπτωςη που επιλϋξει να μην υποδιαιρϋςει ςε τμόματα, αναφϋρει, ςτο παρόν 
ςημεύο τησ διακόρυξησ, τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ απόφαςόσ τησ αυτόσ (πρβλ. ϊρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

liii όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
liv Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η 

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lv Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
lvi  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. (πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016). 
lvii  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη μη ςυνυπολογιζομϋνων των 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ (Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπωσ 
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τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

lviii Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019  

lix Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

lx υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό 
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του 
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

lxi Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό 
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την 
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό 
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη 
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

lxii  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ 
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που 
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, 
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και 
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

lxiii Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, 
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) 
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

lxiv Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 
ςυμμετοχόσ. 

lxv  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 ου ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

lxvi Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρούςασ. 

lxvii Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

lxviii  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
lxix ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ 
παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την 31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και ςτον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. 
Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ). 

lxx Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη διαβούλευςη επύ των 
δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα προσ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται το ϊρθρο 20Α κατ΄ αντιςτοιχύα με το ϊρθρο 20Α του τεύχουσ διακόρυξησ ςύμβαςησ 
ϋργου με αξιολόγηςη μελϋτησ (μελετοκαταςκευό)  

lxxi Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
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lxxii  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ 

παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

lxxiii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxxiv Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο 
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

lxxv Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lxxvi Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

lxxvii  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο αυτό. 

lxxviii Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο αυτό. 

lxxix  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ 
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ 
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.  

lxxx  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για 
ςυμβϊςεισ ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ και ςτην 
περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

lxxxi  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-
09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh, 
ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41, τΕ ΕΑ 40/2019.. 

lxxxii  Τπενθυμύζεται ότι αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 

lxxxiii  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για 
την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 
4412/2016), εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι 
ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, 
πρϋπει να διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού 
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου 
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

lxxxiv  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ 
πτυχύα του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 
περ. α' ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. 
και ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του 
ν. 4472/2017). 

lxxxv Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι 
οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την 
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εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των 
ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του 
ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο 
ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και 
για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ. 

lxxxvi Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι 
οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και 
μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του 
ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  

lxxxvii Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ 
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

lxxxviii  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 
78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

lxxxix  Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη 
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα (προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω 
εδαφύου). 

xc Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

xci Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον 
χρόνο υπογραφόσ του ΕΕΕ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα 
υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να 
υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

xcii  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού 
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των 
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

xciii  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
xciv  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016. 

xcv Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερύπτωςη αε του ν. 4605/2019..  

xcvi Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

xcvii  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, 
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κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν 
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

xcviii Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

xcix  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη."  

c Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

ci  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ 
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον 
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

cii Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο 
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.) 

ciii  Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
civ Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
cv Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν. 

4605/2019 
cvi  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
cvii Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 
cviii  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
cix Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών 

ϊλλων κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ 
φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGF
wbzhldGhyaW8iXQ== 

cx  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
cxi  Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι 

ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

cxii Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
cxiii Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για 

ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ 
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για 
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο 
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του 
νομύμου εκπροςώπου τουσ. 

cxiv Πρβ παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 
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cxv  Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται 

και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε 
ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη. 

cxvi η οπούα εκδύδεται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο 
χρόνο ιςχύοσ. 

cxvii Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

cxviii Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν. 
4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

cxix Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
cxx Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cxxi Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
cxxii  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 

διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται 
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων 
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να 
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 22 (Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016) περ. 66 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο 
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την 
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και 
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

cxxiii την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

cxxiv Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
cxxv Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο 

«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 

cxxvi Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

cxxvii Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν 
αιτόματοσ του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό 
καταβϊλλει απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ 
ό ϋργου, δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο 
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
υμπληρώνεται αναλόγωσ.  

cxxviii Πρβλ και ϊρθρο 165 ν. 4412/2016. 
cxxix Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό 

απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον 
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ. 
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