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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

 

Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Δχβνηαο, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ (αξζξ. 117 ηνπ Ν. 4412/16) γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ «ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΤΓΡΔΤΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ ΘΔΗ ΚΤΜΑΙ» κε πξνυπνινγηζκφ 74.400,00 €. Σν 

Ϋξγν ζπληέζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξέεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξέα Η/Μ, κε πξνυπνινγηζκφ 

60.000,00 € (δαπΪλε εξγαζηψλ, Γ.Δ. θαη Ο.Δ., απξφβιεπηα θαη απνινγηζηηθΪ) θαη CPV:45247130-0 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε γηα ηνλ ππνθΪθειν «Γεκφζηαο χκβαζεο» ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηαθάξπμε, πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ θ.ιπ.) απφ ηελ ηζηνζειέδα ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο www.pste.gov.gr, κε αλαδάηεζε ζηε «δηαθΪλεηα@ηεξεΪ» 

www.diafaniasterea.gr Καηεγνξέα «ΣερληθΪ Έξγα». 

2. Η Η δηαθάξπμε ηνπ Ϋξγνπ Ϋρεη ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε δηαθάξπμε πνπ εγθξέζεθε 

κε ηελ αξηζκ. 182/2016 απφθαζε ΔΑΑΓΗΤ (ΦΔΚ 4269/Β/30-12-16). 

Οη πξνζθνξΫο γηα λα εέλαη Ϋγθπξεο ππνβΪιινληαη ζε Ϋληππα πξνζθνξΪο πνπ θΫξνπλ ηελ 

ζθξαγέδα ηεο Τπεξεζέαο ηα νπνέα δηαηέζεληαη ζηελ Ϋδξα ηεο Τπεξεζέαο ζηε Λεσθφξν ΥατλΪ 

93, Πεξηθεξεηαθφ ΜΫγαξν, 2νο φξνθνο, 34132 Υαιθέδα θαη απφ ψξα 8 π.κ. Ϋσο 13 κ.κ., κΫρξη 

ηελ 13-12-2021. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρά ζηνλ δηαγσληζκφ εέλαη απαξαέηεηε ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλέαο – 

ελεκΫξσζεο ησλ ππνςεθέσλ κε email θαη fax. 

Πιεξνθνξέεο ζην ηειΫθσλν 2221-353818-841, fax επηθνηλσλέαο 2221-353851, αξκφδηα 

ππΪιιεινο γηα επηθνηλσλέα Μεξηέξε Παξαζθεπά- Κνπηζνχθνπ Μαξέλα. 

3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ηελ 23-06-2021 ημέπα Σεηάπηη και ϊπα 10:00 π.μ. θαη ην 

ζχζηεκα ππνβνιάο πξνζθνξψλ εέλαη εληαέν πνζνζηΪ Ϋθπησζεο ηνπ Ϊξζξνπ 125 ηνπ 

Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
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4. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηΪζρνπλ : 

α. ΔξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο εγγεγξακκΫλεο α)ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ 

(Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξεέηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ, εθφζνλ αλάθνπλ γεληθψο ζηελ Α1 

ηΪμε θαη Ϊλσ γηα Ϋξγα θαηεγνξέαο θαηεγνξέα Η/Μ ηΪμεσο Α1 θαη Ϊλσ ά β) ζηα ΝνκαξρηαθΪ 

Μεηξψα, εθ΄ φζνλ εέλαη εξγνδεγνέ πηπρηνχρνη κΫζσλ Σερληθψλ ρνιψλ κε ηνπιΪρηζηνλ 

εμαεηά πεέξα θαη Ϊλσ ά αδεηνχρνη επηρεηξεκαηέεο κε ηνπιΪρηζηνλ εμαεηά πεέξα θαη Ϊλσ ά 

εκπεηξνηΫρλεο κε ηνπιΪρηζηνλ νθηαεηά πεέξα ά Τπνκεραληθνέ, πηπρηνχρνη ΣΔΙ ά ΚΑΣΔΔ, 

πνπ Ϋρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξέα Ϋηε θαη Ϊλσ απφ ηε ιάςε ηνπ πηπρένπ, γηα ηελ θαηεγνξέα 

Η/Μ. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξΪηε - κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ά απφ θξΪηε πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηελ ζπκθσλέα γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβΪζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ (Π.Ο.Δ.), ά πνπ πξνΫξρνληαη 

απφ ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη δηκεξεέο ζπκθσλέεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε θαη Ϋρνπλ θπξσζεέ κε ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ζηα νπνέα 

ηεξνχληαη επέζεκνη θαηΪινγνη αλαγλσξηζκΫλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ εέλαη εγγεγξακκΫλεο 

ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηΪμε θαη θαηεγνξέα αληέζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ 

Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.ΔΠ. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηΫξσ β΄ θξΪηε, ζηα νπνέα δελ ηεξνχληαη επέζεκνη θαηΪινγνη 

αλαγλσξηζκΫλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη Ϋρνπλ εθηειΫζεη Ϋξγα παξφκνηα 

κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά Ϊπνςε. 

5. Γηα ηελ ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε εγγπεηηθάο επηζηνιάο χςνπο 

1.200,00 € θαη ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, κεηΪ ηελ εκΫξα δηεμαγσγάο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη Ϋμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Σν Ϋξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ πηζηψζεηο ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

7. Πξνθαηαβνιά δελ ζα ρνξεγεζεέ. 

8. Σν απνηΫιεζκα ηεο δεκνπξαζέαο ζα εγθξηζεέ απφ ηνλ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ΠεξηθΫξεηαο 

ηεξεΪο ΔιιΪδαο. 

 

Κοινοποίηζη 
1. Δθεκεξέδα  

ΔΤΒΟΨΚΟ ΣΤΠΟ 
 
Δζυηεπική Γιανομή 
1. Υξνλνινγηθφ Αξρεέν 
2. Φ. Έξγνπ (θ. Μεξηέξε) 
3. θ. Γηεπζπληά  
4. Γξ. ΠξνγξΪκκαηνο θαη ελεκΫξσζε ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ 

Ο ΠξντζηΪκελνο Γ/λζεο Σ.Δ. 
 
 
 
 

Δκκαλνπάι Κειέθεο 
ΠΔ Πνιηηηθφο Μερ/θφο κε Α΄βαζ. 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 117 «ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ», ΣΟΤ Ν.4412/2016, ΜΔ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑi 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΕΤΒΟΙΑ 

  

ΔΡΓΟ: 
 
 

«ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 
ΤΓΡΔΤΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ ΘΔΗ ΚΤΜΑΙ»  

 

ΥΡΗΜ/ΣΗΗ:ii 

 
ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  ΠΡΟΩΠ/ΜΟ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 
 

  

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

 Τ Μ Φ Χ Ν Α  Μ Δ  Σ Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο  1 1 7  

«  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο   Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι  Μ Ο  »  Σ Ο Τ  

Ν . 4 4 1 2 / 2 0 1 6   

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Δ Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  

Κ Α Σ Α  Κ Δ Τ Η   Δ Ρ Γ Ο Τ  

 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ iii 

 

ΓΓ ιι αα κκ ηη ππ ωω ζζ ζζ εε ιι  
 
 

 ανοικηή διαδικαζία  για ηην επιλογή αλαδφρνπ  θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ: 
 

«ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ ΘΔΗ ΚΤΜΑΙ  » 
 

Δκηιμϊμενηρ αξίαρ  60.000,00 Δςπϊ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

 
πνπ ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 117 «πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο» ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) 
θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άπθπο 1:  Κωπιορ ηος Έπγος/ Αναθέηοςζα Απσή/ ηοισεία επικοινυνίαρ  
 

1.1 ΑλαζΫηνπζα αξρά: ΠεξηθΫξεηα ηεξεΪο ΔιιΪδαο – Π.Δ. Δχβνηαο 
 (δηα ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Δχβνηαο) 

Οδφο  : Λεσθ. ΥατλΪ 93  
Σαρ.Κσδ. : 34132 ΥΑΛΚΙΓΑ 
Σει. : 22213 53818, 22213 53841 
Telefax : 22213 53851 
E-mail : mertiri.p@evia.pste.gov.gr, koutsoukou.m@evia.pste.gov.gr  
Πιεξνθνξέεο:  : Παξαζθεπά Μεξηχξε, Κνπηζνχθνπ Μαξέλα 

1.2 Δξγνδφηεο ά Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ & 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ-ΛΙΜΝΗ-ΑΓΙΑ 
ΑΝΝΑ» 

1.3 ΦνξΫαο θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ.ΔΤΒΟΙΑ  
1.4 ΠξντζηακΫλε Αξρά : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

& 
   ΠΡ/ΝΟ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΧΝ  ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ 

1.5 Γηεπζχλνπζα ά ΔπηβιΫπνπζα Τπεξεζέα : ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ηεο 
Γ.Σ.Δ. Π.Δ. 
    ΔΤΒΟΙΑ 

1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σ..Γ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ & Σ..Γ.Δ. ΠΔΡ. ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ 

 

Η δεκνπξαζέα ζα δηελεξγεζεέ ζηελ ΥΑΛΚΙΓΑ, Λεσθ. ΥατλΪ 93, ζηηο: 23/06/2021 εκΫξα ΣεηΪξηε 
θαη ψξα 10:00 π.κ. απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο. iv 
 
Δθφζνλ νη αλσηΫξσ ππεξεζέεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ά 
εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ Ϊκεζα ηα λΫα ηνπο ζηνηρεέα ζηνπο 
πξνζθΫξνληεο ά ζηνλ αλΪδνρν. 
Δθφζνλ νη αλσηΫξσ ππεξεζέεο ά/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ ΦνξΫα Καηαζθεπάο 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ά κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
δηαδηθαζέαο  ζχλαςεο ά εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ Ϊκεζα,  ζηνπο 
πξνζθΫξνληεο ά ζηνλ αλΪδνρν ηα ζηνηρεέα ησλ ππεξεζηψλ ά απνθαηλφκελσλ νξγΪλσλ, ηα νπνέα 
θαηΪ ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηΪδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγΪλσλ πνπ ππεηζΫξρνληαη ζηα 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

Άπθπο 2:  Έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ και ηεωση 
  

2.1. Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, εέλαη ηα αθφινπζα : 
α) ε πξνθάξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΚΗΜΓΗv, 
β) ε παξνχζα δηαθάξπμε, 
γ) ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ),vi  
δ) ην Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο,  
ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξΪηεζεο,  
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξΪηεζεο,  
δ) ε εηδηθά ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ, 
ε) ε ηερληθά ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ  
ζ) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
η) ην ππφδεηγκα ….vii 
ηα) ην ηεχρνο ηερληθάο πεξηγξαθάο, 
ηβ) ε ηερληθά κειΫηε, 

mailto:mertiri.p@evia.pste.gov.gr
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ηγ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο θαη δηεπθξηλέζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά  επέ φισλ ησλ αλσηΫξσ, 
ηδ) .Α.Τ. – Φ.Α.Τ.viii 

 

2.2 ΠξνζθΫξεηαη ειεχζεξε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβΪζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνέ δηαγσληζκνέ” ηεο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (www.pste.gov.gr κε 

αλαδάηεζε ζην «ζΫισ λα δσ Πξνθεξχμεηο» ά www.diafaniasterea.gr ζηε θαηεγνξέα 

«ΣερληθΪ Έξγα»). 

 

Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο δηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγΪζηκε εκΫξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ηα γξαθεέα ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, νδφο Λεσθ. ΥατλΪ 93 – 34132 Υαιθέδα, 

(πιεξνθνξέεο θ. Παξαζθεπά Μεξηέξε, ηει.: 22213-53818) θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο. ix  x 

 

2.3 Δθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ εγθαέξσο, άηνη Ϋσο ηελ 16/06/2021xi  ε αλαζΫηνπζα αξρά παξΫρεη ζε 

φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθΫο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο  18/06/2021xii 

 

 
Άπθπο 3: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ 
 
3.1. Οη θΪθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβΪιινληαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 18 εέηε (α) 
κε θαηΪζεζά ηνπο ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ εέηε (β) κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά πξνο ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά (Λεσθ. ΥατλΪ 93, ΥΑΛΚΙΓΑ) εέηε (γ) κε θαηΪζεζά ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο (Λεσθ. ΥατλΪ 93, ΥΑΛΚΙΓΑ). ε πεξέπησζε ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο ά 
θαηΪζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θΪθεινη πξνζθνξΪο γέλνληαη δεθηνέ εθφζνλ Ϋρνπλ 
πξσηνθνιιεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ δηεμΪγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 
αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο. Η αλαζΫηνπζα αξρά δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ νχηε γηα θαζπζηεξάζεηο ζηελ Ϊθημά ηνπο. Γελ ζα 
παξαιεθζνχλ θΪθεινη ά Ϊιια Ϋγγξαθα απφ νπνηνδάπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηΪζηεκα, αθφκα θη 
αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά εηδνπνηεζεέ εγθαέξσο. 
Η Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνρξεσηηθΪ 
ππνγξΪθεηαη, εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο, λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, επέ πνηλά απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξΪο,  πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο 
Ϋλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο /ζπληνληζηάο απηάο. 
 

3.2 Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηνλ νπνέν 

πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Ππορ ηον Ππψεδπο ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμοω 
Πποζθοπά 

ηος ….. 
για ηο έπγο : «ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ ΘΔΗ 
“ΚΤΜΑΙ”»με αναθέηοςζα απσή ηην Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ – Π.Δ. Δωβοιαρ 

και ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν 23/06/2021 xiii 
Ο θπξέσο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζπλνδεχεηαη απφ αέηεζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο  ζην 
δηαγσληζκφ, ε νπνέα αλαγξΪθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνέν αθνξΪ, ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο (κεκνλσκΫλνπ ά Ϋλσζεο), δειαδά επσλπκέα (ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ 
πξνζψπνπ), απαξαέηεηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο (ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, 
e-mail ). 
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3.3. Με ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιινληαη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» θαηΪ ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 24.2 θαη 
β) μερσξηζηφο σφραγισμένος θΪθεινο (θιεηζκΫλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεέ λα αλνηρζεέ ρσξέο λα 
θαηαζηεέ ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν 
νπνένο πεξηΫρεη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 24.3 ηεο 
παξνχζαο. 
Οη δχν σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη θΫξνπλ επέζεο ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ 
ηεο παξ. 2. 
 
3.4. ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε νπνηνδάπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ παξαδέδνληαη 
ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 
 
3.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα,xiv ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη 
ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιά (εκεξνκελέα θαη αθξηβά ψξα πνπ πεξηάιζε ε 
πξνζθνξΪ ζηελ θαηνρά ηεο ά πνπ παξειάθζε ε ζπζηεκΫλε επηζηνιά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά 
πνπ θαηαηΫζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο) θαη ηηο απνξξέπηεη σο κε θαλνληθΫο. 
 

3.6. Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη θαη κνλνγξΪθνληαη αλΪ θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ά, ζε 

πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

3.7. Η Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ, εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα 

πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο 

ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

 
 
Άπθπο 4: Γιαδικαζία αποζθπάγιζηρ και αξιολψγηζηρ ηυν πποζθοπϊν/Καηακωπυζη/ 

ωνατη ζωμβαζηρ/Δνζηάζειρ/Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία 
 
4.1 Αποζθπάγιζη/ Αξιολψγηζη/ Έγκπιζη ππακηικοω  
 
α) Η Ϋλαξμε ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεληαη θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ζηελ 

Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξέαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηάο, κηζά ψξα 

πξηλ απφ ηελ ψξα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβά κπνξεέ λα 

ζπλερηζζεέ θαη κεηΪ ηελ ψξα ιάμεο, αλ ε ππνβνιά, πνπ Ϋρεη εκπξφζεζκα αξρέζεη, ζπλερέδεηαη 

ρσξέο δηαθνπά ιφγσ ηνπ πιάζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. Η 

ιάμε ηεο παξαιαβάο θεξχζζεηαη επέζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, κε 

πξνεηδνπνέεζε νιέγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηΪ ηελ θάξπμε ηεο ιάμεο δελ γέλεηαη δεθηά Ϊιιε 

πξνζθνξΪ. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεέ ελ ζπλερεέα ακΫζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 
Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ  γηα λα δηαπηζηψζεη αλ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πξνζθνξΫο θαηΪ ηελ παξ. 1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξέσο θΪθειν 
αλαγξΪθεηαη ε ψξα θαη εκΫξα ππνβνιάο θαη ε ζρεηηθά θαηαρψξεζε ζην θΪθειν κνλνγξΪθεηαη απφ 
ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθά πεξέπησζε κεηαβαέλεη κΫινο ηεο, θαη‟ εληνιά ηνπ 
ΠξνΫδξνπ ηεο θαη παξαιακβΪλεη ηηο πξνζθνξΫο γηα λα ηεξεζεέ ε ππφινηπε δηαδηθαζέα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
β) Οη πξνζθνξΫο πνπ παξαιακβΪλνληαη θαηαρσξέδνληαη θαηΪ ζεηξΪ θαηΪζεζάο ηνπο ζε ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν εηδηθφηεξα αλαθΫξνληαη ε ζεηξΪ πξνζΫιεπζεο, ε 
επσλπκέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε ηΪμε θαη θαηεγνξέα ηνπ xv, ν εμνπζηνδνηεκΫλνο εθπξφζσπνο. 
Όινη νη θΪθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηΪζεζάο ηνπο, φπσο θαηαρσξέζζεθαλ ζην 
πξαθηηθφ θαη κνλνγξΪθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ. 
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γ) ΑκΫζσο κεηΪ ηελ θαηΪ ηα αλσηΫξσ νινθιάξσζε ηεο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
θαηαγξαθάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 24.2, αθνινπζεέ ε απνζθξΪγηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθά ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο 
Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνέλσζε ησλ επέ κΫξνπο ζηνηρεέσλ ηνπο, ηα νπνέα επέζεο θαηαρσξέδνληαη 
ζην έδην σο Ϊλσ πξαθηηθφ.  
 
δ) ηε ζπλΫρεηαxvi, xvii ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη 
αξηζκεηηθάο αλαγξαθάο ηνπ εληαένπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο. 
Όιεο νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηαρσξέδνληαη, κεηΪ ηηο ηπρφλ αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα 
θαηΪ ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο (αξρέδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξΪ), ν νπνένο ππνγξΪθεηαη απφ ηα 
κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεέ κΫξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 
 

ε) ηε ζπλΫρεηα, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ειΫγρεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 24.2 
ηεο παξνχζαο ηελ έδηα εκΫξα θαηΪ ηε ζεηξΪ ηεο κεηνδνζέαο, αξρέδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. 
Αλ ε νινθιάξσζε ηνπ ειΫγρνπ απηνχ δελ εέλαη δπλαηά ηελ έδηα κΫξα, ιφγσ ηνπ κεγΪινπ αξηζκνχ 
ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειΫγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειΫγρνληαη ηνπιΪρηζηνλ νη δΫθα (10) 
πξψηεο θαηΪ ζεηξΪ κεηνδνζέαο πξνζθνξΫο. ηελ πεξέπησζε απηά ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη ηηο 
επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξεο, εθηφο αλ πθέζηαηαη ζπνπδαένο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιά ηεο ζε εκΫξα 
θαη ψξα πνπ θνηλνπνηεέηαη εγγξΪθσο ζηνπο πξνζθΫξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ 
πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζέαο θαη αλαξηΪηαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 
εθφζνλ δηαζΫηεη. Ο Ϋιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο ζπλέζηαηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηεο νξζάο 
ζπκπιάξσζεο θαη ππνβνιάο ηνπο. 
 
ζη) Η Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιάξσζε ηεο ζχληαμεο θαη Ϋθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, 
επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξΪθνληαη ζηηο ππνβιεζεέζεο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο, 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. Αλ δηαπηζησζεέ πιαζηφηεηα εγγπεηηθάο 
επηζηνιάο, ν ππνςάθηνο απνθιεέεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβΪιιεηαη κελπηάξηα αλαθνξΪ ζηνλ 
αξκφδην εηζαγγειΫα θαη θηλεέηαη δηαδηθαζέα πεηζαξρηθάο δέσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ 
Ϊξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008.  
 
δ) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζέα θαηαρσξεέηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ ά ζε 
παξΪξηεκΪ ηνπ πνπ ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο.  
Η Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη Ϋθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην 
απνηΫιεζκα ηεο δηαδηθαζέαο, κε ην νπνέν εηζεγεέηαη ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ά 
ηε καηαέσζε), θαη ην ππνβΪιιεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηεο Π..Δ.) ε νπνέα 
ην εγθξέλεηxviii.  
Η αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο κε θΪζε πξφζθνξν 
κΫζν επέ απνδεέμεη. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο ρσξεέ Ϋλζηαζε θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 
4.3 ηεο παξνχζεο. 
 
ε) Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ νη πξνζθνξΫο Ϋρνπλ ηελ έδηα αθξηβψο ηηκά (ηζφηηκεο), ε 
αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλΪδνρν κε θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Η θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.  
 
 
4.2  Ππψζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικϊν πποζυπινοω αναδψσος/ Καηακωπυζη/ 

Ππψζκληζη για ςπογπαθή ζωμβαζηρ 
 

α) ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά εηδνπνηεέ εγγξΪθσο ηνλ 
πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), λα ππνβΪιεη 
εληφο πξνζεζκέαο 10 ημεπϊν xix απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο θνηλνπνέεζεο ζε 
απηφλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο δηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηα 
απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεοxx.  
 
β) Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ 
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αλαζΫηνπζα αξρά, δειαδά ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο ζε 
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν νπνένο παξαδέδεηαη ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ. 
 
γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ  
ππνβιάζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ππνβΪιιεη εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξαγξΪθνπ (α) 
αέηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο, ην νπνέν 
ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη αηηεζεέ ηε ρνξάγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρΫο. 

 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά ηπρφλ δεηάζεη ηελ 
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην 
ζηΪδην θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξΪγξαθνο 5 εδΪθην α΄ λ. 
4412/2016, ηεξνπκΫλσλ ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαοxxi.  
 
δ) Αλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη: 
I) ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), εέλαη 
ςεπδά ά αλαθξηβά ά 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 
αληέγξαθα, ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ά 
ii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, xxii 
 
απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο 
επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηεο ηηκάο ηεξνπκΫλεο ηεο 
αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο. 
 
ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο 
πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) φηη πιεξνέ θαη νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε ν 
πξνζσξηλφο αλΪδνρνο κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο εηδνπνέεζεο/πξφζθιεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, πνπ εέρε πξνζθνκηζζεέ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 
ηεο παξνχζαο. 
 
Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππΫβαιε αιεζά ά αθξηβά δάισζε, ά αλ θαλΫλαο απφ ηνπο 
πξνζθΫξνληεο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ά αλ 
θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηνπ 
Ϊξζξνπ 22, ε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 
 Η δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν (γ) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπxxiii.  Η Δπηηξνπά, ζηε ζπλΫρεηα,  ην 
θνηλνπνηεέ,  ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηεο Π..Δ.) γηα ηε ιάςε απφθαζεο. 
 
Η αλαζΫηνπζα αξρά πξνβαέλεη, κεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ αλσηΫξσ πξαθηηθνχ, ζηελ θνηλνπνέεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ δελ 
Ϋρεη απνθιεηζζεέ νξηζηηθΪ,xxiv εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο. 
 
ε) Η ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΫξρεηαη κε ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 105 σο αθνινχζσο : 
Δθφζνλ παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 127 θαη ζε πεξέπησζε 
Ϊζθεζεο, ε Ϋθδνζε απφθαζεο επέ απηάο ά ε πΪξνδνο Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηνπ πξψηνπ 
εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 127 θαη θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
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πξνζσξηλφ αλΪδνρν θαη εθφζνλ ν ηειεπηαένο ππνβΪιιεη εΪλ απαηηεέηαη, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 79Α, ζηελ νπνέα 
ζα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 
Ϊξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 127 θαηΪ ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Η ππεχζπλε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην 
νπνέν ζπληΪζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.xxv xxvi

  
 

Με ηελ έδηα απφθαζε  θαιεέηαη ν αλΪδνρνο φπσο  πξνζΫιζεη ζε νξηζκΫλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ 
ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  ζΫηνληΪο ηνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζεζκέα πνπ δελ κπνξεέ λα 
ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε εηδηθάο πξφζθιεζεο, πξνζθνκέδνληαο θαη 
ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο. Η ελ ιφγσ θνηλνπνέεζε επηθΫξεη ηα Ϋλλνκα 
απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 105 
ηνπ λ.4412/2016.        
 
ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη 
ζηελ εηδηθά πξφθιεζε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 4.2.γ ηεο παξνχζαο γηα  ηνλ 
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο
xxvii

. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε  
β ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
4.3 Δνζηάζειρ/ Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη 
Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο 
λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη Ϋλζηαζε ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ ηεο ζρεηηθάο 
πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη 
πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη ζάκεξα.  

ε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα 
Ϊζθεζάο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα ά απφ ηε ζπληΫιεζε ηεο παξΪιεηςεο. 

Η Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά ηεο πξφζθιεζεο ππνβΪιιεηαη ζε πξνζεζκέα πνπ εθηεέλεηαη 
κΫρξη ην άκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηε δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ ά ηελ 
απνζηνιά ηεο πξφζθιεζεο, θαηΪ πεξέπησζε, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκέαο απηάο ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκεξνκελέεο ηεο 
δεκνζέεπζεο θαη ηεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε θαηαβνιά 
παξαβφινπ, ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο 
ηεο ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε 
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά ά κεξηθψο δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ 
φξγαλν. ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, κειεηψλ θαη παξνράο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεέ ην 
αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην. 
 
 
Άπθπο 5:  Έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο ηηρ εκηέλεζηρ – ειπά ιζσωορ 
 
ρεηηθΪ κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 Ϊξζξνπ 105 
θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016. 
Σα  Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βΪζε ηα νπνέα ζα εθηειεζζεέ ην Ϋξγν εέλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθΪησ. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο ησλ πεξηερνκΫλσλ ζε απηΪ φξσλ, ε ζεηξΪ ηζρχνο 
θαζνξέδεηαη  σο θαησηΫξσ.  

ΑΔΑ: 6ΑΣΕ7ΛΗ-Β97





  

  
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Η παξνχζα Γηαθάξπμε. 
3. Η Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ. 
4. Σν Σηκνιφγην ΓεκνπξΪηεζεο  
5. Η Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Η Σερληθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θαη ηα  
 Παξαξηάκαηα ηνπο,  
7. Η Σερληθά Πεξηγξαθά (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο ΓεκνπξΪηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ.  
10.  Σν εγθεθξηκΫλν ΥξνλνδηΪγξακκα θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ. 
 

 
Άπθπο 6: Γλϊζζα διαδικαζίαρ 
 
6.1. Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληΪζζνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθΪ θαη ζε Ϊιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθΪ ά κεξηθΪ. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ 
ησλ ηκεκΪησλ ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζε πεξηζζζφηεξεο 
γιψζζεο, επηθξαηεέ ε ειιεληθά Ϋθδνζε. Σπρφλ ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα.  

6.2.  Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΪ 
Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά 
ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

6.3.  ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΪ ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ 
Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν 
αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ Ϋγγξαθνxxviii. Δπέζεο, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ 
απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο αξρΫο θαη 
Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ 
Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο”, αληηθαηαζηΪζεθε σο Ϊλσ 
κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

6.4.    ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα-εηαηξηθΪ ά κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά 

6.5. Η  επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

 
 
Άπθπο 7: Δθαπμοζηέα νομοθεζία 
 

7.1. Γηα ηε δεκνπξΪηεζε ηνπ Ϋξγνπ, ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπά ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ησλ παξαθΪησ λνκνζεηεκΪησλ, φπσο ηζρχνπλ: 
- 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» xxix 
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- 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»,xxx 
- 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 )xxxi 
- 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..)». 
- 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), 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 
ζηνηρεέσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεέα 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 θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
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ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθΪ κε ηα  
„’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟, xxxii, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”.  

 

7.3 Οη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο 
Αμέαο». 
 
 

7.4 Οη  ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηοxxxiii, 
θαζψο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα 
ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ θαη γεληθφηεξα 
θΪζε δηΪηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθά εγθχθιηνο πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε 
θαη εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη 
ξεηΪ.  
 

7.5 Πποζθήκερ και εν γένει πποζαπμογέρ άπθπυν ηηρ διακήπςξηρ (πέπαν ηυν 
ψζυν ήδη πποβλέπονηαι πηηϊρ ζηο κείμενο ηηρ ππψηςπηρ διακήπςξηρ) 
μποποων να πποζηίθενηαι και να πεπιλαμβάνονηαι, μψνο εθψζον είναι 
απψλςηα ζςμβαηέρ με ηην ιζσωοςζα κάθε θοπά νομοθεζία. 

 
 
 

Άπθπο 8: Υπημαηοδψηηζη ηος Έπγος, Φψποι, Γαζμοί,  κ.λ.π.- Πληπυμή Αναδψσος 
 
8.1. Σν Ϋξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηνπο ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ. 

ΔΤΒΟΙΑ.xxxiv 
 Σν Ϋξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηάζεηοxxxv πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηα Ϋξγα απηΪ, 

πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θξΪηεζεο χςνπο 0,07 % ππΫξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 παξ 3 λ. 
4013/2011xxxvi, ηεο θξΪηεζεο χςνπο 0,06 % ππΫξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξράο 
ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016, ηεο θξΪηεζεο 6%ν ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 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), θαζψο θαη ηεο θξΪηεζεο χςνπο 2,5 %ν 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 53 παξ. 7.ζ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην 
Ϊξζξ. 14 ηνπ Ν.4612/2019. 

 
8.2. Σα γεληθΪ Ϋμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξέδνληαη ζην αληέζηνηρν Ϊξζξν ηεο Δ..Τ.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  
8.3. Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληέζηνηρν 

Ϊξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκά ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη ζε EURO. 

 

 
Άπθπο 9:  ςμπλήπυζη – αποζαθήνιζη πληποθοπιϊν και δικαιολογηηικϊν 
  
Η αλαζΫηνπζα αξράxxxvii κπνξεέ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, λα θαιΫζεη ηνπο 
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νηθνλνκηθνχο θνξεέο, λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
Ϋρνπλ ππνβΪιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο νηθνλνκηθάο ηνπο πξνζθνξΪο, κΫζα ζε εχινγε 
πξνζεζκέα, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε απφ επηΪ (7) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα 
θνηλνπνέεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 
δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ  102 θαη 103  ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-
2017  Κ.Τ.Α. 
Οπνηαδάπνηε δηεπθξέληζε ά ζπκπιάξσζε πνπ ππνβΪιιεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ά 
ππνςεθένπο, ρσξέο λα Ϋρεη δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξράxxxviii, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε. 
 
 
Άπθπο 10:  Απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ - Έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ 
 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε κε αξ. πξση. 75573/2397/28-04-2020(ΑΓΑ 
:ΧΓ287ΛΗ-6Υ4, ΑΓΑΜ:20REQ006625250) γηα ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο/Ϋγθξηζε δΫζκεπζεο 
πέζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2020 θαη κε α/α 2488 θαηαρψξεζε ζην βηβιέν εγθξέζεσλ θαη 
εληνιψλ πιεξσκάο ηεο Γ.Ο.Τ. (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο Ϋγθξηζεο ηεο 
πνιπεηνχο αλΪιεςεο ζε πεξέπησζε πνπ ε δαπΪλε εθηεέλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθΪ 
Ϋηε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 ).xxxix 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άπθπο 11:  Σίηλορ, πποχπολογιζμψρ, ηψπορ, πεπιγπαθή και οςζιϊδη σαπακηηπιζηικά ηος 

έπγος 
 
Σίηλορ ηος έπγος 
 
 Ο ηέηινο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη:  

«ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΟΤΓΙΟΤ ΘΔΗ ΚΤΜΑΙ  » 
 
  
11.1. Πποχπολογιζμψρ Γημοππάηηζηρ ηος έπγος (εκηιμϊμενη αξία ηηρ ζωμβαζηρ) 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζεxl  74.400,00 Δπξψ θαη 
αλαιχεηαη ζε: 
ΓαπΪλε Δξγαζηψλ 44.214,07 €. 
ΓεληθΪ Ϋμνδα θαη Όθεινο εξγνιΪβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 7.958,53 €. 
Απξφβιεπηαxli (πνζνζηνχ 15% επέ ηεο δαπΪλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιένπ 
Γ.Δ.+Ο.Δ.) 7.825,89 €, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 156 
παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
 
ΑπνινγηζηηθΪ 1,51 € πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 156 παξ. 
3.(α) ηνπ λ. 4412/2016 xlii 
 
ην αλσηΫξσ πνζφ πξνβιΫπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκΫο πνζνχ 0,00 € ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Ράηξα πξφζζεηεο θαηαβνιάο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 ΓΔΝ 
πξνβιΫπεηαη. 
 
Η παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξεέηαη ζε ηκάκαηα θαη αλαηέζεηαη σο εληαέν ζχλνιν, 
θαζψο αθνξΪ θπζηθφ αληηθεέκελν πνπ δελ δχλαηαη λα δηαρσξηζηεέ. 
 

11.2.        Σψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  
 

                         ηελ θνηλφηεηα Μαληνπδένπ ζηε ζΫζε «ΚπκΪζη». 

 

11.3. Πεπιγπαθή και οςζιϊδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 
  

     Σν Ϋξγν αθνξΪ ηηο εξγαζέεο γηα ηελ επΫθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ 

πδξνδφηεζε θαηνηθηψλ , θαηαζηεκΪησλ θιπ αιιΪ θαη ην δέθηπν ππξφζβεζεο 

ηνπ ιηκΫλα  απφ ην Μαληνχδη εψο ηελ παξαιέα Κπκαζένπ. 

  

Δπιζημαίνεηαι φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ Ϋξγσλ  δελ 
πξΫπεη λα κεηαβΪιιεηαη νπζησδψο θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιάο πθέζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ησλ Ϊξζξσλ 132xliii θαη 156 λ. 4412/2016.  
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ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε ησλ «επέ Ϋιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηεέηαη ην «βαζηθφ ζρΫδην» ηεο πξνθάξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθΫο ηνπ Ϋξγνπ, 
φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε, νχηε θαηαξγεέηαη νκΪδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθάο 
ζχκβαζεο.  

 Γελ ζέγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ϋξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πιεξσκά λΫσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππάξραλ ζηελ αξρηθά 
ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαέλεη ε δαπΪλε απηά, θαηΪ ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκΫλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πέλαθα 
Δξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ, πνζνζηφ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθάο δαπΪλεο νκΪδαο 
εξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ νχηε, αζξνηζηηθΪ, πνζνζηφ δΫθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπΪλεο ηεο 
αξρηθάο αμέαο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπΪλεο. ηελ 
αζξνηζηηθά απηά αλαθεθαιαέσζε ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξΫο δαπΪλεο απφ κέα 
νκΪδα εξγαζηψλ ζε Ϊιιε. 
Σα πνζΪ πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαέλνπλ ηα αλσηΫξσ φξηα (20% ά θαη 10%), 
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπΪλε ηεο αμέαο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., αλαζεσξάζεηο θαη 
απξφβιεπηεο δαπΪλεο. Γηα ηε ρξάζε ησλ «επέ Ϋιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηεέηαη ζε θΪζε 
πεξέπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιένπ, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ θνξΫα 
πινπνέεζεο. 
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ Ϋξγσλ ζηα νπνέα εθαξκφδεηαη ε παξΪγξαθνο απηά αλαιχεηαη ζε 
ΟνκΪδεο εξγαζηψλ, νη νπνέεο ζπληέζεληαη απφ εξγαζέεο πνπ ππΪγνληαη ζε εληαέα ππνζχλνια 
ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκΫλνπ ησλ Ϋξγσλ, Ϋρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπάο θαη επηδΫρνληαη ην 
έδην πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ, ε νπνέα κεηΪ ηελ Ϋθδνζά ηεο ζα Ϋρεη εθαξκνγά ζε φια ηα σο Ϊλσ Ϋξγα, 
πξνζδηνξέδνληαη νη νκΪδεο εξγαζηψλ αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγσλ. 

 
 
Άπθπο 12: Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 
 
Η ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, νξέδεηαη ζε ΔΝΝΔΑ (9) ΜΗΝΔ απφ ηελ εκΫξα 
ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεοxliv.  
Οη απνθιεηζηηθΫο θαη ελδεηθηηθΫο ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο ηνπ Ϋξγνπ αλαθΫξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
 
 
Άπθπο 13: Γιαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ - Όποι ςποβολήρ πποζθοπϊν 
 
13.1 Η επηινγά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηά δηαδηθαζέα» ηνπ Ϊξζξνπ 

27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  
  
13.2 Η νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ, ζα ζπληαρζεέ θαη ππνβιεζεέ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 .  
 
13.3  ΚΪζε πξνζθΫξσλ κπνξεέ λα ππνβΪιεη κφλν κέα πξνζθνξΪ. xlv 
  
13.4  Γελ επηηξΫπεηαη ε ππνβνιά ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.xlvi 
 
13.5 Γε γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα κΫξνο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
 
Άπθπο 14: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ 
 
Κξηηάξην γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά). 
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Άπθπο 15: Δγγωηζη ζςμμεηοσήρ  
 
15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρά ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο, θαηΪ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ Ϊξζξνπ 72  ηνπ λ. 
4412/2016, εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο, πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
1.200,00 εςπϊ. xlvii 

 ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο 
πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

 
15.2 Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλνπλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα :  
 α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο,  
 β) ηνλ εθδφηε,  
 γ) ηελ Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ – Π.Δ. Δωβοιαρ, ά ηε Γ/νζη Σεσνικϊν 

Έπγυν ηηρ Π.Δ. Δωβοιαρ πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη,  
 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
 ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ 

ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα 
παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη 
ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεέα ηεο δηαθάξπμεο (αξηζκφο, Ϋηνο, ηέηινο Ϋξγνπ ) θαη ηελ  θαηαιεθηηθά 
εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ,  

 ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
 η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε 
εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη.  
(ην ζεκεέν απηφ γέλεηαη παξαπνκπά ζηα ζρεηηθΪ ππνδεέγκαηα, εθφζνλ ππΪξρνπλ).  

 
15.3 Η εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ 

ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, άηνη 
κΫρξη 22/01/2022, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, 
πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ 
ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο.  

 
15.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, ππΫξ ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιένπ αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο.  
Η Ϋλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηΪ ηεο απνθΪζεσο δελ αλαζηΫιιεη ηελ εέζπξαμε ηνπ 
πνζνχ ηεο εγγπάζεσο. 

 
15.5  Η εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο 
 θαιάο εθηΫιεζεο. 
 Η εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 xlviii. 

 

 
Άπθπο 16: Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ – Ρήηπα ππψζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ)xlix 
 
16.1 ΓΔΝ l  πξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε πξνθαηαβνιάο ζηνλ ΑλΪδνρν li 
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16.2 ΓΔΝ πξνβιΫπεηαη  ε πιεξσκά πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

 
Άπθπο 17:  Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ και λειηοςπγίαρ ηος έπγος  
 
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο θαζνξέδεηαη ζε 

πνζνζηφ  5%  επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο Φ.Π.Α. θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζηελ πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ην Ϊξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνέα 

ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη 

πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 

5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξέο ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ 

εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, κε αηηηνινγεκΫλε 

απφθαζε ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζέαο, ηδέσο κεηΪ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο 

Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η Ϋλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηΪ ηεο απνθΪζεσο  δελ αλαζηΫιιεη ηελ 

εέζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπάζεσο. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο .  

 

17.2 Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο  

ΓΔΝ πξνβιΫπεηαη. lii 

 

Άπθπο 17Α: Έκδοζη εγγςηηικϊν 
 
17.Α.1. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ Ϊξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ά 
ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε- κΫιε ηεο 
Δλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, κε 
παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. liii  

Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 
 
 

17.Α.2 Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα/ αλαδφρνπ απφ 

Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ, αλεμαξηάησο ηνπ χςνπο ησλ.   

ΔΪλ ε εγγχεζε εθδνζεέ απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ έδξπκα κπνξεέ λα ζπληαρζεέ ζε κέα απφ ηηο 
επέζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, αιιΪ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαέηεηα απφ κεηΪθξαζε 
ζηελ ειιεληθά γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6.3. ηεο παξνχζαο. 
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Η αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθΫο 
επηζηνιΫο, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνποliv.  
 

 

Άπθπο 18: Ημεπομηνία και ϊπα  λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν-
αποζθπάγιζηρ 

 

Χρ ημεπομηνία και ϊπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ησλ πξνζθνξψλlv νξέδεηαη ε 
23/06/2021 εκΫξα ΣεηΪξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο ά γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεέ ε απνζθξΪγηζε θαηΪ ηελ 

νξηζζεέζα εκΫξα ά αλ κΫρξη ηε κΫξα απηά δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ θακέα πξνζθνξΪ, ε απνζθξΪγηζε θαη 

ε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα αληέζηνηρα κεηαηέζεληαη ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε εκΫξα, κε απφθαζε ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. Η απφθαζε απηά θνηλνπνηεέηαη  ζηνπο πξνζθΫξνληεο, πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ 

εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηε λΫα εκεξνκελέα,  θαη αλαξηΪηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ δηαζΫηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβΪζηκν, ρψξν 

“ειεθηξνληθνέ δηαγσληζκνέ” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λΫα 

απηά εκεξνκελέα δελ θαηαζηεέ δπλαηά ε απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ά δελ ππνβιεζνχλ 

πξνζθνξΫο, κπνξεέ λα νξηζζεέ θαη λΫα εκεξνκελέα, εθαξκνδνκΫλσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ δηαηΪμεσλ 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ.  

 

Άπθπο 19: Υπψνορ ιζσωορ πποζθοπϊν 
 
ΚΪζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξΪ δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηΫρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηΪ ηε δηΪηαμε ηνπ 

Ϊξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηΪζηεκα έξι (6) μηνϊνlvi, απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο 

πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ 
ηνπο πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνράο. 
 

 

Άπθπο 20: Γημοζιψηηηα/ Γαπάνερ δημοζίεςζηρ 
 
1. Η πξνθάξπμε ζχκβαζεο lvii θαη ε παξνχζα Γηαθάξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΚΗΜΓΗ . 

2. Η Γηαθάξπμε αλαξηΪηαη θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
2 ηεο παξνχζαο. 

3. Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν lviii, ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηΪηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα Ϋμνδα ησλ εθ ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο απαξαέηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθάξπμεο ηεο 

δεκνπξαζέαο ζηελ νπνέα αλαδεέρζεθε αλΪδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ έδην θαη εηζπξΪηηνληαη κε ηνλ 

πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκάο ηνπ Ϋξγνπ.  Σα Ϋμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ έδηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη ηα Ϋμνδα ησλ κε απαξαέηεησλ εθ ηνπ 

λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη θαηαβΪιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Ϋξγνπ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ζχκβαζε αλαηέζεηαη βΪζεη ηνπ θξηηεξένπ ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθΫξνληα ν 
νπνένο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά βΪζεη ηεο παξ. Α ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη 
πιεξνέ ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 
 
Άπθπο 21: Γικαιοωμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ  
  
21. 1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, ά ελψζεηο απηψλ lix πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη καηηγοπία Η/Μ ηάξευρ Α1 και άνυ lx θαη πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 
α) ζε θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ 
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
 
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο.lxi, 
 
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζπκκεηΫρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ Ϊξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηεέηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ 
ππνβνιά πξνζθνξΪο. ε πεξέπησζε πνπ ε Ϋλσζε αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο ε λνκηθά ηεο κνξθά 
πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα πνπ λα εμαζθαιέδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ Ϋλσζε (πρ θνηλνπξαμέα). 
 
 

Άπθπο 22: Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ  

Οη κεκνλσκΫλνη πξνζθΫξνληεο πξΫπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο.  

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηζρχνπλ ηα εμάο : 

- αλαθνξηθΪ κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, απηΫο ζα πξΫπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο  

- αλαθνξηθΪ κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Β ηεο παξνχζαο, θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο ζα πξΫπεη 

λα εέλαη εγγεγξακκΫλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ζην σο Ϊλσ 

Ϊξζξν, ηνπιΪρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξέεο πνπ αθνξΪ ζην ππφ αλΪζεζε Ϋξγν. ΠεξαηηΫξσ, 

αζξνηζηηθΪ πξΫπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξέεο ηνπ Ϋξγνπ.  

22.Α. Λψγοι αποκλειζμοω 

ΚΪζε πξνζθΫξσλ αποκλείεηαι απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα 

απφ ηα κΫιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξέ Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθΪησ πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. Όηαλ ππΪξρεη εηο βΪξνο ηνπ  ακεηΪθιεηεlxii θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ 

νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δυποδοκία, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο 

ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
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(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ινπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

γ) απάηη, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 

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

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

δ) ηπομοκπαηικά εγκλήμαηα ή εγκλήμαηα ζςνδεψμενα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ 

ηεο 13εο Ινπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά 

εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 

απηάο, 

ε) νομιμοποίηζη εζψδυν απψ παπάνομερ δπαζηηπιψηηηερ ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 

15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παιδική επγαζία και άλλερ μοπθέρ εμποπίαρ ανθπϊπυν, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 

Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 

ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη επέζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε  

ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 

νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά 

ειΫγρνπ ζε απηφ. 

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

θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ ), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ, 

αθνξΪ  ηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ  

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπlxiii. 

22.A.2 Όηαλ ν  πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ 

ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε 

κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά 

ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν 

πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, εέηε θαηαβΪιινληαο 

ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ 

πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο. 
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22.Α.2α  Η αλαζΫηνπζα αξρά γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ 
επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο:  
αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα 
κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά 
«πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο 
ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο.  
Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχlxiv. 

 

22.A.3  α) Καη‟εμαέξεζε, γηα ηνπο πην θΪησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ............ lxv( 

φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, νη νπνένη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ) δελ εθαξκφδνληαη νη παξΪγξαθνη  22.A.1,θαη 22.A.2. 

β) Καη‟εμαέξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο εέλαη ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ 

θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν πξνζθΫξσλ 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν 

δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 

18 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη lxviε παξΪγξαθνο 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεηαι απψ ηη ζςμμεηοσή ζηην παποωζα διαδικαζία ζωνατηρ δημψζιαρ 

ζωμβαζηρ πποζθέπυν ζε οποιαδήποηε απψ ηιρ ακψλοςθερ καηαζηάζειρ:lxvii 

(α) Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,                    

(β) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά 

εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά 

Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ 

απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηελ παξαπΪλσ πεξέπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη απνδεέμεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο 

θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο (παξ. 5 Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016),  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα, 

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθΪ, κΫζα, 

(ζη) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο 
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απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά 

ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε 

λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 

ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε, 

(ζ) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ζε 

ακθηβνιέα ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ. 

 

22.Α.5.  Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξΫαο εΪλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εθνικψρ λψγορ αποκλειζμοω) lxviii 

 

22.Α.6. Η αλαζΫηνπζα αξρά απνθιεέεη νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξέζθεηαη ιφγσ 

πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ απηνχ εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ.  

Δάν η πεπίοδορ αποκλειζμοω δεν έσει καθοπιζηεί με αμεηάκληηη απψθαζη, ζηιρ 
πεπιπηϊζειρ ηηρ παπαγπάθος 22.Α.1 η πεπίοδορ αςηή ανέπσεηαι ζε πένηε (5) έηη απψ ηην 
ημεπομηνία ηηρ καηαδίκηρ με αμεηάκληηη απψθαζη και ζηιρ πεπιπηϊζειρ ηηρ παπαγπάθος  
22.Α.4 ζηα ηπία (3) έηη απψ ηην ημεπομηνία ηος ζσεηικοω γεγονψηορ.lxix 

 

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 22.Α.1, 22.Α.2α θαη 22.Α.4lxx  κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα 

απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη 

ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο 

πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, 

γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ 

Ϋρεη απνθιεηζηεέ, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά 

αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξΪηνο - κΫινο ζην νπνέν ηζρχεη ε 

απφθαζε. 

 

22.Α.8. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016. 
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22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ηνπ Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 

74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο . 

 

Κπιηήπια επιλογήρ (22.Β – 22.Γ) lxxi 

22.Β. Καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ 

Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηεέηαη  νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξεέηαη ζην 

θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο. ΔηδηθΪ νη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα 

απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ά ζηα 

ΝνκαξρηαθΪ Μεηξψα ζηελ θαηεγνξέα/-ηεο Ϋξγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηεο παξνχζαοlxxii. Οη 

πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα 

εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηάκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκειαlxxiii  

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

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

ΔηδηθΪ νη εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξΫπεη λα 
ππεξβαέλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηΪ φξηα αλεθηΫιεζηνπ ππνινέπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβΪζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 

 

22.Γ. Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηαlxxiv  

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

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

 

22.Δ. Ππψηςπα διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και ππψηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρlxxv 

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

 

22.Σ. ηήπιξη ζηιρ ικανψηηηερ άλλυν θοπέυν (Γάνεια εμπειπία) 

Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο θαη ηα θξηηάξηα 

ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα, Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ, λα 

ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εΪλ νη 

θνξεέο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ πξνηέζεηαη λα ζηεξηρζεέ ν πξνζθΫξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ 

θξηηάξηα επηινγάο θαη εΪλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθάξπμε. Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη ηνπ ΜΫξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ 

ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο, κπνξνχλ λα βαζέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη ηειεπηαένη ζα 

εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη απηνέ νη 

θνξεέο εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνηlxxvi  γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε Ϋλσζε κπνξεέ λα ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ (γηα ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο θαη ηα θξηηάξηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά 

ηθαλφηεηα).  

Η εθηΫιεζε ησλ ......lxxvii γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ά, αλ ε πξνζθνξΪ 

ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, απφ Ϋλαλ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Ϋλσζε 

απηά. 

 

Άπθπο 23: Αποδεικηικά μέζα κπιηηπίυν ποιοηικήρ επιλογήρlxxviii 
 

23.1 ΚαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79  παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνέν απνηειεέ 
ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πποκαηαπκηική 
απψδειξη πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδέδνπλ δεκφζηεο αξρΫο ά ηξέηα κΫξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πιεξνέ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο: 
α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνέ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ηα νπνέα Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 22 Β-Δ 
ηεο παξνχζαο. 
 
ε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, κπνξεέ λα δεηεζεέ απφ ηνπο 
πξνζθΫξνληεο λα ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο επφκελεο παξαγξΪθνπ, φηαλ 
απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 
 
Σν ΣΔΤΓ κπνξεέ λα ππνγξΪθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλlxxix. 
 
ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΣΔΤΓ, εέλαη δπλαηά, κε κφλε ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη 
κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, 
ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ lxxx. 
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο, λνεέηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο 
ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεοlxxxi. 
 
ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΣππνπνηεκΫλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 
 
ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ) ηελ πξφζεζά ηνπ γηα αλΪζεζε ππεξγνιαβέαο, ππνβΪιιεη καδέ κε ην 
δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην  ΣΔΤΓ ηνπ ππεξγνιΪβνπ. 

 
ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ά 
πεξηζζφηεξσλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη καδέ κε ην δηθφ ηνπ ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ θαη ην ΣΔΤΓ  θΪζε θνξΫα 
ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη. 
 
 
 
23. 2 . Γικαιολογηηικά  (Αποδεικηικά μέζα) 
 
Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο, φπσο νξέζηεθαλ ζηα Ϊξζξα 
21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.2 (α εσο δ) θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.2 (ε) ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ 
ζηεξέδεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (Ϊξζξνπ 22 Β – Δ). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ 
ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν 
ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 1, 2, 2α θαη 4lxxxii  ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α.  

 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 
ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 
δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ 
ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Η δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη 
ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ). 
 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 
πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα δηθαηνινγεηηθΪ απηΪ. 

 
Όια ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ηνπ Ϊξζξνπ 23.3 Ϋσο 23.10 ηεο παξνχζαο, ππνβΪιινληαη, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). ΔηδηθΪ ηα απνδεηθηηθΪ ηα νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ 
Ϋγγξαθα, κπνξεέ λα γέλνληαη απνδεθηΪ θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε 
δάισζε ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνποlxxxiii. 
 
Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο: 

• νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, εθφζνλ Ϋρνπλ 
ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλlxxxiv.  εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπο . 

 
 
23.3 Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λψγυν αποκλειζμοω ηος άπθπος 22 Α.   
 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθάο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ππνβΪιιεη ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4.2 ηεο παξνχζαοlxxxv: 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άπθπος 22Α ν πξνζσξηλφο 
αλΪδνρνο ππνβΪιιεη  αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ:  

(α) γηα ηελ παπάγπαθο Α.1 ηος άπθπος 22 ηηρ παποωζαρ:  

απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο 
φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπlxxxvi Η 
ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαέσλ  
ηεζζΪξσλ εδαθέσλ  ηεο παξαγξΪθνπ Α.1 ηνπ Ϊξζξνπ 22. 

(β) για ηην παπάγπαθο Α.2 ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά 
ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πεξέ ηνπ φηη Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ (θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 
θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα)lxxxvii ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο ά ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα αληέζηνηρα, πνπ λα εέλαη 
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ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 
ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπlxxxviii.  

Γηα ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ά εθηεινχλ Ϋξγα ζηελ ΔιιΪδα ηα ζρεηηθΪ 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη εέλαη  

- θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα πνπ εθδέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) 
γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμέεο ζηηο νπνέεο ζπκκεηΫρεη γηα ηα δεκφζηα Ϋξγα πνπ 
εέλαη ζε εμΫιημεlxxxix. Οη αιινδαπνέ πξνζθΫξνληεο ζα ππνβΪιινπλ ππεχζπλε δάισζεxc πεξέ ηνπ φηη 
δελ Ϋρνπλ ππνρξΫσζε θαηαβνιάο θφξσλ ζηελ ΔιιΪδα. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ ηΫηνηα 
ππνρξΫσζε ζα ππνβΪιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθεέαο Γ.Ο.Τ.  

- αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξΫαxci. Η 
αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα α) σο θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο, 
β) γηα Ϋξγα πνπ εθηειεέ κφλνο ηνπ ά ζε θνηλνπξαμέα θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειΫρε ηνπ πνπ Ϋρνπλ 
ππνρξΫσζε αζθΪιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.   Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο ππνβΪιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) 
γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκΫλνπο – κΫιε 
ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθΫξνπζαο 
εηαηξέαο, απνδεηθηηθΪ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην 
πηπρέν ηεο εηαηξέαο σο εηαέξνη. Οη αιινδαπνέ πξνζθΫξνληεο (θπζηθΪ θαη λνκηθΪ πξφζσπα), πνπ 
δελ ππνβΪινπλ ηα Ϊλσ απνδεηθηηθΪ, ππνβΪιινπλ ππεχζπλε δάισζε πεξέ ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ 
πξνζσπηθφ, γηα ην νπνέν ππΪξρεη ππνρξΫσζε αζθΪιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηΫηνην πξνζσπηθφ, πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 
αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο. 

- ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε 
ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά 
θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο.  

 

(ββ) για ηην παπάγπαθο Α.2Α ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ 
Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπxcii, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο 
επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν 
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

ΜΫρξη λα θαηαζηεέ εθηθηά ε Ϋθδνζε ηνπ αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ρσξέο λα απαηηεέηαη επέζεκε δάισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ xciii. 
 
(γ) γηα ηελ παπάγπαθο Α.4(β) ηος άπθπος 22xciv: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο 
(3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπxcv . Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηαζηεκΫλνη ά 
εθηεινχλ Ϋξγα ζηελ ΔιιΪδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, , πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο εθδέδεηαη απφ 
ην αξκφδην πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ 
πξφζσπν δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν 
Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ 
εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Η.,  ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. ΔηδηθΪ ε κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, απνδεηθλχεηαη 
κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλxcvi.  
 
(δ) Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β), (ββ) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθΪ ά 
φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ Ϊξζξνπ 
22 Α., ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε 
- κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 
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επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 
ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. ηελ πεξέπησζε απηά νη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα 
ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο. 

Οη επέζεκεο δειψζεηο θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)xcvii   ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ δηαπηζησζεέ κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδέδνληαη ηα ππφςε 
πηζηνπνηεηηθΪ, ε πξνζθνξΪ ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξέπηεηαη.  

 

(ε) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 22xcviii, ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε 
δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχxcix.  

ΔηδηθΪ γηα ηελ πεπίπηυζη θ ηηρ παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 22c, γηα ηηο εξγνιεπηηθΫο 
επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβΪιινληαη πηζηνπνηεηηθΪ ρνξεγνχκελα απφ 
ηα αξκφδηα επηκειεηάξηα θαη θνξεέο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη φηη ηα 
πξφζσπα κε βεβαέσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθά επηρεέξεζε, δελ Ϋρνπλ 
δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα. 

 

(ζη) Γικαιολογηηικά ηηρ παπ. Α.5 ηος Άπθπος 22ci 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ Α.5 ηνπ Ϊξζξνπ 22  
ππνβΪιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αλψλπκε εηαηξέα:  

Γικαιολογηηικά ονομαζηικοποίηζηρ μεηοσϊν. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΫσζεο απηάο νη εηαηξεέεο 
πνπ εέλαη εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο θαη ππνβΪιινπλ πεξέ 
ηνχηνπ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο 
εέλαη νλνκαζηηθΫο πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά 
ηνπ.cii 

- Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε 
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο.  

Δηδηθφηεξα: 

α) Οι επισειπήζειρ πος είναι εγγεγπαμμένερ ζηο Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκέδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθά 
θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην 
πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαζψο ε 
απαέηεζε γηα ηελ ππνβνιά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο εέλαη 
νλνκαζηηθΫο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 

β) Οι αλλοδαπέρ ανϊνςμερ εηαιπίερ, εθφζνλ Ϋρνπλ θαηΪ ην δέθαην ηεο Ϋδξαο ηνπο νλνκαζηηθΫο 
κεηνρΫο, πξνζθνκέδνπλ :  

αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρΫο εέλαη νλνκαζηηθΫο,  

ββ) Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θΪζε κεηφρνπ, φπσο ηα 
ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο κε εκεξνκελέα ην πνιχ 30 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.  

γγ) ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνέεζε κΫρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ Ϋρεη ζπληειεζηεέ ηηο ηειεπηαέεο 30 (ηξηΪληα) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ 
ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.      
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γ) Οι αλλοδαπέρ επισειπήζειρ, πνπ δελ Ϋρνπλ θαηΪ ην δέθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ 
Ϋδξα ηνπο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο, ππνβΪιινπλ :  

αα) Βεβαέσζε πεξέ κε ππνρξΫσζεο νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρά, 
εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξεέηαη ηΫηνηα θαηΪζηαζε, πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), 
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, αλ νη κΫηνρνη απηνέ εέλαη γλσζηνέ ζηελ εηαηξεέα.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεέ θαηΪζηαζε θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε εηαηξεέα αηηηνινγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ 
νη κΫηνρνη απηνέ δελ ηεο εέλαη γλσζηνέ. Η αλαζΫηνπζα αξρά δελ ππεηζΫξρεηαη ζηελ θξέζε ηεο σο 
Ϊλσ αηηηνινγέαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδεέμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιάο ηεο θαηΪζηαζεο κεηφρσλ 
θαη κφλν ζηελ πεξέπησζε απηά ε εηαηξεέα απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα. 

ΠεξαηηΫξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβΪιιεηαη ε ππεχζπλε δάισζε ηεο θνηλάο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 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 πεξέπησζε ηνπ Ϊξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
πξνζθΫξνληνο φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

23.4. Γικαιολογηηικά απψδειξηρ καηαλληλψηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ 
δπαζηηπιψηηηαρ ηος άπθπος 22.Β 
 
(α) Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, νη 
πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα ππνβΪιινπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 
Μ.Δ.ΔΠciii civ ζηην καηηγοπία Η/Μ ηάξηρ Α1 και άνυ.  
 
(β) Οη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη  ζε ινηπΪ θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
πξνζθνκέδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
 
(γ) Οη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 
ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, ά ζε ηξέηεο 
ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά 
πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ,  
πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξέπησζε 
πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ 
Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 
ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 
 
Σα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ ππφ α), β) θαη γ) γέλνληαη απνδεθηΪ, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα 
(30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο 
απηψλ θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο cv 

 
23.5. Γικαιολογηηικά Οικονομικήρ και Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ ηος άπθπος 22.Γ 
 
Η νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθε επΪξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απνδεηθλχεηαη:  
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(α) γηα ηηο εγγεγξακκΫλεο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 
 

 εέηε απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνέα απνηειεέ ηεθκάξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηΫρεη  

 εέηε, ζηελ πεξέπησζε πνπ νη απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε 
βεβαέσζε εγγξαθάο, κε ηελ ππνβνιά ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ 
πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα γηα ηα θξηηάξηα 
επηινγάο) ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. cvi 

 
ε θΪζε πεξέπησζε,  ε βεβαέσζε εγγξαθάο κπνξεέ λα ππνβΪιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκΫλσλ απαηηάζεσλ νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα 
ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηάζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνληαη  Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ λ. 4412/2016 , 
αλΪινγα κε ηελ ηηζΫκελε ζην Ϊξζξν 22.Γ απαέηεζε. 
 
ΔηδηθΪ, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο κε ππΫξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξέσλ 
αλεθηΫιεζηνπ ππνινέπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβΪζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιά ελεκεξφηεηαο πηπρένπ ελ ηζρχεη ά 

 κε ηελ ππνβνιά ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πέλαθα φισλ ησλ ππφ εθηΫιεζε Ϋξγσλ (εέηε σο κεκνλνκΫλνο αλΪδνρνο Ϋηηε ζην πιαέζην 
θνηλνπξαμέαο ά ππεξγνιαβέαο) θαη αλαθνξΪ γηα ην αλεθηΫιεζην ππφινηπν αλΪ Ϋξγν θαη ην 
ζπλνιηθφ αλεθηΫιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ δελ δηαζΫηνπλ ελεκΫξνηεηα 
πηπρένπ θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο  
 

(β) Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επίζημοςρ καηαλψγοςρ ά 
δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ 
πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο, 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξΪγξαθν 9 ηνπ 
παξφληνο Ϊξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ά 
δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ππνβΪιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθΪ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ 
Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
23.6. Γικαιολογηηικά Σεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ικανψηηηαρ ηος άπθπος 22.Γ  
 
Η ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απνδεηθλχεηαη:  
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκΫλεο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ.  

   

 εέηε απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνέα απνηειεέ ηεθκάξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηΫρεη  

 εέηε, ζηελ πεξέπησζε πνπ νη απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε 
βεβαέσζε εγγξαθάο, κε ηελ ππνβνιά ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθΪ 
κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα γηα 
ηα θξηηάξηα επηινγάο) ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 cvii

 αλΪινγα κε ηελ 

ηηζΫκελε ζην Ϊξζξν 22.Γ απαέηεζε. 
 
 

ε θΪζε πεξέπησζε,  ε βεβαέσζε εγγξαθάο κπνξεέ λα ππνβΪιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκΫλσλ απαηηάζεσλ ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ 
απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηάζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνληαη  Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ λ. 4412/2016.  
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(β) Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επίζημοςρ καηαλψγοςρ ά 
δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη 
απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη 
ζηελ παξΪγξαθν 9 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ δελ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ά 
δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ,  ππνβΪιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθΪ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο ΙΙ 
ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 
23.7. Γικαιολογηηικά για ππψηςπα διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και ππψηςπα 

πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ ηος άπθπος 22.Δcviii 
................................................................................................................................................ 
 
 
23.8. σεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηος πποζυπινοω αναδψσος: 
 
ε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ, ζηνλ θΪθειν “ΓηθαηνινγεηηθΪ 
Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξνθχπηεη ε εμνπζέα ππνγξαθάο 
ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνέα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο 
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο cix, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ 
θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 
 
ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
2. Αληέγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνέν Ϋρνπλ δεκνζηεπηεέ φιεο νη 
κΫρξη ζάκεξα ηξνπνπνηάζεηο απηνχ ά επηθπξσκΫλν αληέγξαθν θσδηθνπνηεκΫλνπ 
θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππΪξρεη) 
3. ΦΔΚ ζην νπνέν Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, 
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξέ Ϋγθξηζεο ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνέν κπνξεέ λα 
πεξηΫρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιΫπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθένπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθά θαη ππνβνιά πξνζθνξΪο ζε πεξέπησζε πνπ δελ 
ππνγξΪθεη ν έδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξΫα ηελ πξνζθνξΪ θαη ηα ινηπΪ 
απαηηνχκελα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξέδεηαη ζπγθεθξηκΫλν Ϊηνκν,  
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο πεξέ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξεέαο. 
 

ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ: 
1. Αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε φια ηα κΫρξη ζάκεξα ηξνπνπνηεηηθΪ, ά θσηναληέγξαθν 
επηθπξσκΫλνπ, απφ δηθεγφξν, θσδηθνπνηεκΫλνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ππΪξρεη. 
2. ΠηζηνπνηεηηθΪ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο πεξέ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ. 
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζχζηαζάο ηνπο 
εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα, απφ ηελ 
νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

23.9. Δπίζημοι καηάλογοι εγκεκπιμένυν οικονομικϊν θοπέυν 
 
(α) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ά δηαζΫηνπλ 
πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ 
πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 
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4412/2016, κπνξνχλ λα  ππνβΪιινπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο. 
ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηΪινγν. 
Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά 
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν 
επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 
ηνπο.  
 
(β) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβΪιινπλ 
«Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ» ελ ηζρχ, απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ cx: 
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο.  Γηα ηα ινηπΪ κΫιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξεέαο, 
ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα 
απηΪ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ.  
- θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο. cxi 
- ηα πηζηνπνηεηηθΪ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(γ) ηεο 
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιάξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ. 
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηάξην φζνλ αθνξΪ ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
Ϊξζξνπ 22. Α.4. (ζ).cxii 
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ Ϊξζξνπ 
23.3. (ζη). 
- ηα  απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο  ηεο εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο.  
   
ε πεξέπησζε πνπ θΪπνην απφ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ Ϋρεη ιάμεη, πξνζθνκέδεηαη ην 
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ δελ αλαθΫξεηαη ξεηΪ φηη ηα 
ζηειΫρε ηνπ πηπρένπ ηνπ πξνζθΫξνληα εέλαη αζθαιηζηηθψο ελάκεξα ζην ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ, ν 
πξνζθΫξσλ πξνζθνκέδεη επηπιΫνλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρένπ, αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα γηα 
ηα ζηειΫρε απηΪ.  
 
23.10. Γικαιολογηηικά για ηην απψδειξη ηηρ ζηήπιξηρ ζε ικανψηηηερ άλλυν θοπέυν 
(δάνειαρ εμπειπίαρ) ηος άπθπος 22.Σ 
  
ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 
θνξΫσλ, ε απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, γέλεηαη κε ηελ 
ππνβνιά  ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  
 
 
Άπθπο 24 :  Πεπιεσψμενο Φακέλος Πποζθοπάρ 
 
24.1 Η πξνζθνξΪ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ πεξηιακβΪλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνθαθΫινπο: 

(α)  ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» 
(β)  ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηΫξσ: 
 

24.2 Ο ππνθΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» πξΫπεη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, λα πεξηΫρεη 
ηα αθφινπζα: 

- α) ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ ) 
-  β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο, ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
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24.3 Ο ππνθΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηΫρεη ππνγεγξακκΫλν θαη ζπκπιεξσκΫλν ην 
ρνξεγεζΫλ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2 (δ)  ηεο 
παξνχζαο.  
 
24.4 ηελ πεξέπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, απηΪ γέλνληαη 

απνδεθηΪ εέηε θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α‟ 94) εέηε θαη ζε 
απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε 
αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα θΫξεη ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο (άηνη κεηΪ ηελ εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηεο πξνθάξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην 
Κ.Η.Μ.Γ.Η..) cxiii. 

 
Δπιζημαίνεηαι ψηι:  
α) απνθιεένληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξΫο, ζηηο νπνέεο δελ αλαγξΪθεηαη ην πνζνζηφ 
Ϋθπησζεο ζηελ πεξηπη. (β) ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016, νινγξΪθσο θαη 
αξηζκεηηθψο.  
β) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιεέςεηο ζηελ αλαγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο (πιελ 
εθεέλσλ πνπ επηθΫξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξΫο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθάο ηηκάο ά 
ινγηζηηθΪ ζθΪικαηα ζηα αζξνέζκαηα, ηα γηλφκελα ά ηε ζηξνγγπινπνέεζε, ε Δπηηξνπά 
Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθΪικαηα θαη αλαγξΪθεη ηελ νξζά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ.   
γ) Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη θαη κνλνγξΪθνληαη αλΪ θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ά, ζε 
πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο 
εμνπζηνδνηεκΫλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 

Άπθπο 25:  Τπεπγολαβία 
 

25.1. Ο πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο 
πνπ πξνηεέλεη. 
 
25.2. Η ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο 
δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ. 
 
25.3. .................................................................... cxiv 
 
25.4 Η αλαζΫηνπζα αξρά: 
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθΪ ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο 
γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο θαη φηη δηαζΫηνπλ ηα αληέζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ 
αλαιακβΪλνπλcxv ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ). 
β) απαηηεέ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, φηαλ απφ 
ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα 
αληέζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 165 ηνπ 
λ. 4412/2016. 
 
  
Άπθπο 26 :  Γιάθοπερ πςθμίζειρ  
 
26.1 Η Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ Ϋξγνπ, απνθαζέζηεθε κε ηελ ππ‟ αξ. 

1425/27-10-2020 (Πξαθηηθφ 39, ζΫκα 15ν ) (ΑΓΑ: Φ9797ΛΗ-ΥΜΔ) απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο Π..Δ. 

 
26.2  Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεέ λα εγθαηαζηάζεη γηα ην Ϋξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  Ο 
ΑλΪδνρνο ηνπ Ϋξγνπ, Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 
πκβνχινπ, πνπ πεγΪδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθά ζρΫζε ηεο Τπεξεζέαο κε απηφλ.  
 
26.3........................................................................................... cxvi 
 
  

ΥΑΛΚΙΓΑ, 27-10-2020   

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 
Μ. Κνπηζνχθνπ 

Π.Δ. Μερ. Μερ/θφο κε Α΄ 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Η Πποφζηάμενη Σ.Γ.Π. 

 

 

Παλ. ΥαηδεπΪθνπ 

Π.Δ. Αξρ. Μερ/θφο κε Α΄ 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο  Πποφζηάμενορ Γ.Σ.Δ.Π.Δ.Δ. 

 

 

Δκκ. Κειέθεο 

Π.Δ. Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ 

                                                                                             

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 

Με ηελ ππ‟ αξ. 1425/27-10-2020 (Πξαθηηθφ 39, ζΫκα 15ν ) (ΑΓΑ: Φ9797ΛΗ-ΥΜΔ)  απφθαζε 

Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο ΠεξηθΫξεηαο ηεξεΪο ΔιιΪδαο. 
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i 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. 

ii 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. 

iii υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
iv Σύθεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ που θα διεξϊγει το διαγωνιςμό. 
v  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 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. 

vi  Από 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 

vii 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. 

viii 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. 

ix 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.» 

x 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”. 

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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xi υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, ότοι ωσ 

την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 
xii   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'). 

xiii ύμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. 
xiv κόπιμο εύναι η επιςτρoφό τησ ςφραγιςμϋνησ προςφορϊσ να λϊβει χώρα μετϊ την απόφαςη ϋγκριςησ 

του πρακτικού του ϊρθρου 4.1. (ζ) τησ παρούςασ και τησ παρϋλευςησ του δικαιώματοσ υποβολόσ 
ϋνςταςησ , ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.3 τησ παρούςασ. Μϋχρι τότε η προςφορϊ διακρατεύται 
ςφραγιςμϋνη ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  

xv  ημειώνεται ότι ο Αριθμόσ πτυχύου, η Κατηγορύα και η Σϊξη του οικονομικού φορϋα αναγρϊφεται, εύτε 
ςτο Μϋροσ ΙΙ : Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα (εγγραφό ςε επύςημο κατϊλογο), εύτε ςτο 
Μϋροσ IV : Κριτόρια Επιλογόσ (Α' Καταλληλότητα)  του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( 
ΣΕΤΔ ). 

xvi  Όταν εφαρμόζεται το ϊρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα ϋλεγχοσ οικονομικών προςφορών – 
ϋλεγχοσ ομαλότητασ και ακολούθωσ ϋλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ). Αν η αναθϋτουςα αρχό 
επιλϋξει να μην εφαρμόζει το ϊρθρο 101 παρ. 1, προςαρμόζει αναλόγωσ την ακολουθούμενη διαδικαςύα 
(ϊρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

xvii Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. 
(β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 ό τα ϊρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γύνονται οι αναγκαύεσ προςαρμογϋσ 
ςτη Διακόρυξη. 

xviii 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. 

xix  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. 

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

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

xxii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων ). 
xxiii  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 

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

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

4605/19. 
xxvi 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. 

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

xxviii  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 
(Α 171).  

xxix Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
xxx Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
xxxi 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. 
xxxii Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
xxxiii 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. 

xxxiv 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 
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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. 

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

4605/2019. 
xxxvii  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.). 
xxxviii   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
xxxix  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”. 

xl  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). 

xli 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.  

xlii Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xliii   όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
xliv 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). 
xlv Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
xlvi 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 ). 
xlvii  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 τροποποιόθηκε με την παρ. 
5α του  ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

xlviii 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  

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

l 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. 

li 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). 

lii 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. 
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liii 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). 

liv Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 
lv 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 . 
lvi 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. 
lvii Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
lviii  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). 
lix Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 

ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
lx 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). 

lxi Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxii 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. 

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

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

lxv 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. 

lxvi 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. 

lxvii 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.  

lxviii 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  

lxix  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.. 

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

lxxi  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, 
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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”).  

lxxii  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). 

lxxiii  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό 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. 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. 

lxxiv  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.  

lxxv  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). 

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

lxxvii  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). 

lxxviii 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. 

lxxix  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. 

lxxx  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. 

lxxxi  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
lxxxii  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. 

lxxxiii  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..   

lxxxiv  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. 

lxxxv  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, κατϊ το αρ. 
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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. 

lxxxvi  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 

lxxxvii  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."  

lxxxviii   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. 

lxxxix  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν 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. 

xc  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.) 

xci  Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
xcii  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. 
xciii  Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 4605/2019 
xciv  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
xcv  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 
xcvi  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet. 
xcvii  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=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncm
FtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW
8iXQ== 

xcviii  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
xcix  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.  

c Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
ci 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. 

cii  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 

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

ιςχύοσ. 
cv  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.  
cvi   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 
cvii   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
cviii Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με το 
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ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

cix  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. 

cx 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». 

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

cxii Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
cxiii  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. 
cxiv 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.  

cxv  Πρβλ και ϊρθρο 165 ν. 4412/2016. 
cxvi 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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