
1 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

 
 
 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΑΓΑ ______________________ 
 
 
Ζκεξ/λία     05-11-2021 
Αξ.Πξση.:  245874/7613 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
 

Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 10νπ ππνέξγνπ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο. 12 ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΙΧΝΑ» ηνπ έξγνπ 

«Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ ππνδνκψλ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ 

Υαιθηδέσλ & Γήκνπ Γηξθχσλ –Μεζζαπίσλ κεηά ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (ζθνδξή θαθνθαηξία 

«ΘΑΛΔΗΑ»)ηεο 08 & 09-08-20202» κε θσδηθφ αξηζκφ 2020ΔΠ86600011 ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο 

ΑΔΠ 866 κε πξνυπνινγηζκφ 2.500.000,00€ (κε Φ.Π.Α.). Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο 

θαηεγνξίαο Οδνπνηίαο, κε πξνυπνινγηζκφ 2.016.129,03 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ, 

απξφβιεπηα θαη απνινγηζηηθά, ρσξίο Φ.Π.Α.). 

 

1. ΔΠΧΝΤΜΙΑ θαη ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Δχβνηαο – Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ. 

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

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Παπαλαζηαζίνπ Αλαζηαζία , ηει. 2221-3534, fax: 2221-353851, 

email: papanastasiou.a@e via.pste.gov.gr  θαη Μεξηίξε Παξαζθεπή, ηει.: 2221-353818, email: 

mertiri.p@evia.pste.gov.gr  

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

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

(ΔΖΓΖ: 184164 θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο www.pste.gov.gr 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σν έξγν αθνξά  ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ 

γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ πξνθιεζεηζψλ βιαβψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γηξθχσλ - 

Μεζζαπίσλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3. ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αμία ρσξίο ΦΠΑ 2.016.129,03 €. Απαγνξεχνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

4. ΚΧΓΙΚΟΙ: Κσδηθφο CPV [45233142-6]- (Δξγαζίεο επηζθεπήο νδψλ) θαη Κσδηθφο ΝUTS: 

(EL642 ηεξεά Διιάδα-Δχβνηα). 

5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη δέθα νθηψ (18) ΜΖΝΔ. 

6. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία Οδνπνηίαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελψζεσλ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο 

φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξαγ. 1(ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ ζηελ θαηεγνξία Οδνπνηίαο.  

mailto:e%20via.pste.gov.gr
mailto:mertiri.p@evia.pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάηεκα ΥΗ ηνπ 

Παξαηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

7. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 40.000,00 € 

θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ δεθαηξηψλ (13) κελψλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 

δεθαηξηψλ  (13) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

8. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Δίλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

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

9. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΣΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 29-11-2021 

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

10. ΦΑΚΔΛΟΙ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

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

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

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

πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

11. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ε 02-12-2021 εκέξα  Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

12. ΠΡΟΧΠΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΑΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ: ΔΙΝΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΔΣΑΙ ΓΔΚΣΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

13. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Π.Γ.Δ ηεο ΑΔΠ866 Κ.Α 

2020ΔΠ86600011. Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. 

14. ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ-ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: Όπσο ζηελ άξζξν 

4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 

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

Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

ΥΑΛΚΙΓΑ 05-11-2021 

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

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΗΛΙΦΗ 

Π.Δ. Πνιηηηθφο Μερ. Α’ 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΩi ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
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             ΔΗΓΗ 184164 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑii 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ 

ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

ΔΡΓΟ: 
 
 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΔΠΙ  
ΣΗ Δ.Ο. 12 ΜΔΣΑ ΣΟΝ 
ΠΙΧΝΑ»  

 
ΥΡΗΜ/Η: iii                       

 
ΑΔΠ866 κε Κ.Α. 2020ΔΠ86600011 
 

    

 

 

  
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    

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

( Δ .  . Η . Γ Η .  . )  
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 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – Π.Ε. ΕΤΒΟΙΑiv 

 

ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη  
 
 

 
 αλνηθηή δηαδηθαζία  γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο. 12 ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΙΧΝΑ». 
(CPV 45233142-6 [Δξγαζίεο επηζθεπήο νδψλ]) 

 
Δθηηκψκελεο αμίαο 2.016.129,03 Δπξψ 

(πιένλ Φ.Π.Α.  24%), 
 
 

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

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω
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Άξζξν 2:  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεχρε .............................................................................. 6 
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Καηαθχξσζε/  χλαςε ζχκβαζεο/ Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία
.................................................................................................................................................. 10 
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Άξζξν 10:  Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο ........................ 23 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 24 
Άξζξν 11:  Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
.................................................................................................................................................. 24 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ .............................................................................. 25 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 52 
Άξζξν 25:  Τπεξγνιαβία ........................................................................................................... 52 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ Στοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (δηα ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ)  
                    Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.): 997947718 
                    Κσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο …………………………………..v 

Οδφο  : Λεσθ. Υατλά 93 - Υαιθίδα 
Σαρ.Κσδ. : 34132 
Σει. : 22213-53818 & 53834 
Γεληθή Γηεχζπλζε 
ζην Γηαδίθηπν 
(URL)                       

  
 
www.pste.gov.gr 

E-Mail : mertiri.p@evia.pste.gov.gr papanastasiou.a@evia.pste.gov.gr 

Πιεξνθνξίεο:  : Παξαζθεπή Μεξηίξε, Αλαζηαζία Παπαλαζηαζίνπ 
1.2       Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.3       Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.4       Πξντζηακέλε Αξρή : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Π..Δ & ΠΡ/ΝΟ Γ.Σ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.5       Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : Σκήκα πγθνηλσληαθψλ  Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 
1.6   Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σ..Γ.Δ. Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ & Σ..Γ.Δ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Σ. 

ΔΛΛΑΓΑ 
 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο 
ή ζηνλ αλάδνρν. 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα,  ζηνπο 
πξνζθέξνληεοvi ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία 
θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  
2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα : 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
β) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)vii   
γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, 
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,  
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
ε) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
ζ) ην ππφδεηγκα ….viii 
η) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
ηα) ε ηερληθή κειέηε, 
ηβ)ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ 
ηγ) ............................ix 
 
2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεοx ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.pste.gov.gr κε 

http://www.pste.gov.gr/
mailto:mertiri.p@evia.pste.gov.gr
mailto:kritsimas.d@evia.pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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αλαδήηεζε ζην «ζέισ λα δσ Πξνθεξχμεηο» ή www.diafaniasterea.gr ζηελ θαηεγνξία «Σερληθά 
Έξγα») αλαξηάηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε κε αλαθνξά ζηνλ ζπζηεκηθφ αξηζκφ δηαγσληζκνχ θαη 
δηαζχλδεζε ζηνλ αλσηέξσ ςεθηαθφ ρψξν ηνπ «ΔΖΓΖ - ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ». 
Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ «ΟΠ- Δ..Ζ.ΓΖ.». 
 
.................................................................................  xi  xii 
 
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ  23/11/2021xiii  ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 
25/11/2021xiv 
 
Απαληήζεηο ζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηεζνχλ, αλαξηψληαη ζηνλ δεκφζηα πξνζβάζηκν 
ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πξναλαθεξφκελε πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνο ελεκέξσζε ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνληαη κε δηθή 
ηνπο επζχλε κέζα απφ ηνλ ππφςε ειεθηξνληθφ ρψξν. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  
 
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 
 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
2.4 Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν), δεκνζηεχνληαη ζην ΚΖΜΓΖxv. 
 
Άξζξν 2 Α Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο xvi, 

 
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ θαη 
 

http://www.diafaniasterea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ 
θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο «ΔΖΓΖ- ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ» θαη ππνγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ,  κε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) 
πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016. xvii   
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο αθνινπζνχλ  ηε  
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, 
κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ  κε ρξήζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)(εθεμήο «ΚΤΑ ΔΗΓΗ-ΔΡΓΑ)». 
 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά 
ππνγξάθεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά,  
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο,  θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Ζ ελ ιφγσ δήισζε πεξηιακβάλεηαη είηε ζην ΔΔΔ (Μέξνο ΗΗ. 
Δλφηεηα Α) είηε ζηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
 
3.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
 
 (α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
 (β)  έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 
3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 
ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21  ηνπ λ. 4412/2016.  
ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν  (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε ηε 
κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο 
ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   
 
3.4 ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν 
πξνζθέξσλ λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη 
λα ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο 
ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα 
πεξηιακβάλεη απηά. 
 
3.5 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη 
γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2.ηεο παξνχζαο. 
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β) Σν αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη 
ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρήxviii, κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.xix 
 
Οη αλσηέξσ πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, 
ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
 
Ζ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ 
σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε  ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ είηε κε ηελ επίθιεζε ηνπ 
ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο, αλά πεξίπησζε. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ  επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 
ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ - ηαρπκεηαθνξψλ),  
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά 
κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 
 
γ) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο.  
 
δ) Oη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε 
εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, αλά νκάδα εξγαζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2α 
ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016.xx 
 
ε) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
[«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF)]. Σα αξρεία απηά γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ θέξνπλ, 
ηνπιάρηζηνλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο. Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί 
απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα 
παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη 
εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί  απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη  ζην ππνζχζηεκα. 
Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε 
ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη 
ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 
 
ζη) Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ  ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, 
ζχκθσλα κε  ηα αλσηέξσ, ζηελ  πεξίπησζε ε.xxi 
 
δ)  Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη δεκφζηα ή/θαη ηδησηηθά έγγξαθα, είηε έρνπλ 
παξαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα είηε απφ ηξίηνπο, απηά γίλνληαη απνδεθηά, αλά 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε  ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2.ηεο παξνχζαοxxii  

ε) Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 
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αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, ηπρφλ ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ήηνη ησλ ππνθαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθαxxiii. 

Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

i) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1. γ) ηεο παξνχζαο, 

ii) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999, (ελδεηθηηθά 
ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα), 

iii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

iv) αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, δχλαηαη λα 
ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
3.6  Απφζπξζε πξνζθνξάο 
Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF)xxiv πνπ 
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξ. ii) ή iv) ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 4.2. ηεο παξνχζαο,xxv  κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/  Σύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε/ Αμηνιφγεζε/  Έγθξηζε πξαθηηθνχ 
 
α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο, θαη πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζε 
πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 
 
β) Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαβηβάδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπο θιεηζηνχο 
θαθέινπο  κε ηηο πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη, νκνίσο, ζην άξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο.   
 
Ζ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχxxvi, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, πξνβαίλεη 
ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ 
“Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ζηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 
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γ)  Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηηο 
αθφινπζεο ελέξγεηεοxxvii: 
 
(i) αλαξηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 
πξνζθεξφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, κε δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλνλ 
ζηνπο πξνζθέξνληεο,  
 
ii) ειέγρεη εάλ πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.5 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα 
πνπ παξέιεηςε είηε λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζε 
πεξίπησζε ππνβνιήο έγραξηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, είηε λα ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο ζηνλ νηθείν ειεθηξνληθφ (ππφ)-θάθειν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
αλσηέξσ ειέγρνπ θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο 
“εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.  
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.xxviii  
 
iii) ηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πξνζθεξφλησλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη αλαξηά ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ σο άλσ θαηάινγν, κε δηθαίσκα 
πξφζβαζεο κφλν ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο/ ησλ επηκέξνπο 
πνζνζηψλ έθπησζεο (ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ην εάλ έρεη επηιεγεί ππνβνιή πξνζθνξάο κε 
εληαίν ή κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο) θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο 
παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα.  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε 
κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016  
(ν έιεγρνο νκαιόηεηαο αθνξά κόλν ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά 
έθπησζεο, άιισο δηαγξάθεηαη ε ζρεηηθή αλαθνξά). 
 
ε) Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά ηε 
ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο.  
 
ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην 
κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. 
ηελ πεξίπησζε απηή  ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεοxxix. 
 
δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, παξάιιεια κε ηηο σο άλσ ελέξγεηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο.xxx Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη 
απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα.  
 
ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε 
παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 
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Ωο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο, ηεθκαίξνληαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ 
απφθιηζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εθπηψζεσλ ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ.  
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θξίλεη φηη ζπληζηνχλ αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη 
πξνζθνξέο κε κηθξφηεξε ή θαζφινπ απφθιηζε απφ ην σο άλσ φξην.xxxi 
 
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ε νπνία 
απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο.  
 
Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο 
ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή 
θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Αλ νη εμεγήζεηο δελ 
γίλνπλ απνδεθηέο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, σζηφζν δελ θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο. 
 
Οη παξερφκελεο εμεγήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, νη νπνίεο ππνβάιινληαη, νκνίσο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγίαο « Δπηθνηλσλία», ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, κε ηηο νπνίεο 
ν πξνζθέξσλ δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, απνηεινχλ δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο αλάζεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016 
 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, 
πξνο έγθξηζε, κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια μαλά ηελ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ ζηνλ αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 
Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ εμεγήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχxxxii, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ, ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε 
ηεο επφκελεο πεξίπησζεο (ζ). Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμεγήζεσλ δχλαηαη λα ζπγθξνηνχληαη θαη 
έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221 λ. 
4412/2016. 
 
ζ) ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ εθείλνπο, νπνίνη απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ιφγσ κε ππνβνιήο ή 
πξνζθφκηζεο ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (γ) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ 4.1 θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
θαη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο. 
 
η) Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 
(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη, νκνίσο, ζηελ απφθαζε ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (ζ). 
 
 
4.2  Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ/ Καηαθχξσζε/ 

Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 
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α) Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ xxxiii 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξνβιεπφκελα, ζην άξζξν 
23 ηεο παξνχζαο, απνδεηθηηθά κέζα (δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο.xxxiv Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη, εληφο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο, αίηεκα, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζή ηεο, ζπλνδεπφκελν απφ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν 
απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.  
 
β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή θαη γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, εθφζνλ 
ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

 
i) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα 
ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  
 
ii) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27xxxv ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα 
 
iii) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη πεξί βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο- 
επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ 
 
iv) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37xxxvi ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
  
v) είηε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλxxxvii.  
 
Δπηπιένλ δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 
 
Σα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ 
κε κνξθφηππν PDF. 
 
[Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα νξίδεη επίζεο όηη ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δύλαηαη λα θαηαρσξίδεη 
ειεθηξνληθά αξρεία άιισλ κνξθόηππσλ, εθόζνλ απηό απαηηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 
θαιύηεξε απνηύπσζε,  αμηνιόγεζε ή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηό πεξηέρεη (ελδεηθηηθά:  
ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο έξγνπ ζε κνξθόηππν MPP/MPX, ππνινγηζηηθά θύιια ζε κνξθόηππν 
XLS/XLSX, βίληεν ζε κνξθόηππν MPG/AVI/MP4 θ.α.)xxxviii  
 
β.1) Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ 
ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο, 
πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη 
ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 
έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα).xxxix 
 

Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

i) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη, 
(ελδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα)  

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω





14 

 

ii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη  
 
iii) ηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille) ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη 
δελ είλαη επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε 
θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. 
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 
Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» 
(θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απν ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη 
εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε 
επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο 
κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, 
ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο 
απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 
επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 
“Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ 
λ.4250/2014. 
 
 
γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ ειεθηξνληθά ή ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή 
λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
102 λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα 
νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ηπρφλ δεηήζεη ηελ 
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.xl 
 
 
δ) Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη: 
i) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρείαxli    ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, xlii  
 
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
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χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κέρξη ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
πξνζθνκηζζείζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, εγγχεζε ζπκκεηνρήο.xliii,. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη:  α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
ησλ άξζξσλ 22.Β έσο 22.Δ, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ παξνχζα , ε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά 
ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.xliv Ζ Δπηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα,  ην 
θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο είηε καηαίσζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο, αλά πεξίπησζε. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 λ. 4412/2016,xlv ήηνη κε ηελ απφθαζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή 
ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.xlvi  
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί  ηελ  απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη 
ηδίσο φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο 
αληίζηνηρεο πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 4.1 ηεο παξνχζαο,xlvii κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηνλ ρψξν 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 
 

ε)   Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:xlviii 
 

i. ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 
 

ii. παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 
ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, 
εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 
4412/2016, 
 

iii. έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαηxlix, θαη 

 
iv. ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ππεχζπλε 
δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, 
ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. 
Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε 
νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
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Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο,l πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
σο άλσ εηδηθήο πξφζθιεζεο.li 

Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005». 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θαη κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ 4.2 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήοlii. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε απηήλ, λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ 
θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. liii 

 
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ζηνλ αλάδνρν ηελ σο άλσ εηδηθή πξφζθιεζε, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 
θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ 
ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη 
ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.liv 
 
 

4.3 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ/ 
Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 

 
Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345επ. Ν. 
4412/2016 θαη 1επ. Π.Γ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπlv. 

 
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεοlvi. 
 
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη , θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε 
άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα.  
 
Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 
θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 
εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59lvii 
 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 
4412/2016lviii. Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί 
ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  
 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ 
άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 20 Π.Γ. 
39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 Ν. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 Π.Γ. 39/2017lix.  
 
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξάlx. 
 
Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 
αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ¨Δπηθνηλσλία»: 
  
α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 Π.Γ. 39/2017, 
δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
 
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 
αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 
 
γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ έθζεζε απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 
 
δ) πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήοlxi. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 Ν. 4412/2016 
θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήοlxii. 
 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ 
αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη 
ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήοlxiii. Σν απηφ 
ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. 
Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. 
θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ 
απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 
λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο 
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο.lxiv 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
δηθνγξάθνπ.lxv 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, 
ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ 
θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή 
ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη 
απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην 
Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο 
δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ 
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή 
απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο 
εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθάlxvi. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε 
ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη 
αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί 
ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν 
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ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – Σειρϊ ιςχύοσ 
 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 4, 5, 7, 8 
ηνπ άξζξνπ 105 θαζψο θαη ζην άξζξν 135 ηνπ λ. 4412/2016. 
Σα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 
θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ:  
  

1. Σν ζπκθσλεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζρεζεηζψλ εμεγήζεσλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016, ηδίσο σο πξνο 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο δηακφξθσζε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα  
 Παξαξηήκαηα ηνπο,  
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
10.  Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ, κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ 
αλσηέξσ. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

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

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

6.3.  ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
4.2.β) ηεο παξνχζαο. Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθνlxviii θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, 
νκνίσο, ζην άξζξν 4.2.β) ηεο παξνχζαο.   

6.4.     [πκπιεξώλεηαη θαη δηακνξθώλεηαη αλαιόγσο κεηά από επηινγή ηεο Α.Α., άιισο 
δηαγξάθεηαη:] 
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            Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, 
απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζή ηνπο, lxix κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

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

6.6      Καηά παξέθθιηζε, γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ: 
 ……………… 
            (ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ, ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, όπσο εμεηδηθεύνληαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην παξόλ ζεκείν)  
ζηελ …………….. γιψζζα (ζπκπιεξώζηε ηε γιώζζα, π.ρ. ηελ αγγιηθή ή ελδερνκέλσο θαη 
άιιε επίζεκε γιώζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ρσξίο λα απαηηείηαη επηθχξσζή ηνπο, ζην 
κέηξν πνπ ηα αλσηέξσ έγγξαθα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζε επίζεκνπο ηζηφηνπνπο θνξέσλ 
πηζηνπνίεζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε, κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη εθφζνλ 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξαπέκπεη ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ ε επαιήζεπζε ηεο ηζρχνο ηνπο 
λα είλαη επρεξήο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρήlxx.  
[ε παξνύζα παξάγξαθνο 6.6  ηίζεηαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
άιισο δηαγξάθεηαη]. 
 
 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
 
7.1 Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 
1. ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147) 
2. ηνπ λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

3. ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 
δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

4. ηνπ λ. 4640/2019(Α  190) «Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο Πεξαηηέξσ 
ελαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. ηνπ λ. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680  ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6. ηνπ λ. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07.08.2019) «Δπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & 
δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο», 

7. ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ 
πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 
δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

8. ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 
9. 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 
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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» lxxi 

10. ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 

11. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη 

12. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 
13. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
14. 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), όπσο κεηαβαηηθά ηζρύνπλ. 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

16. ηνπ λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
αλαδόρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ 
κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 
πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ε 
θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 
) ζρεηηθά κε ηα  „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟,  θαζώο θαη ε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθώλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”. 

17. ηνπ λ. 2859/2000  “Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248). 
18. ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
19. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”. 
20. ηνπ π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μεηξώα ζπληειεζηώλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, κειεηώλ, ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (ΜΗ.ΣΔ.). 
21. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.» 
22. ηνπ π.δ. 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )lxxii 
23. ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”, 
24. ηεο ππ‟ αξηζκ. 14900/4-2-2021 Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο 
γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκόζηεο πκβάζεηο» (θαηά πεξίπησζε). 

25. ηεο ππ‟ αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε 
ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

26. ηεο ππ‟  αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60970 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ 
Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

27. ηεο 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). 

28. ηεο Κνηλήο Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ησλ Τπνπξγώλ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  κε α.π. Γ11/Οηθ.627/18-5-2020 ζέκα Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ Γεκόζηα Έξγα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκώλ (ΑΓΑ ΧΝΛ5465ΥΘΞ-ΦΔ4). 

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω





22 

 

29. ηεο κε αξ. 166278/25-06-2021  Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ Β' 2813/30-06-2021) 
«Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ  κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) (εθεμήο ΚΤΑ ΔΗΓΗ-Γεκόζηα Έξγα». 

30. 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», 

31. ηεο κε αξ. 64233/08-06-2021 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ Β‟ 2453/09-06-2021) 
«Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)». 

32. ηεο κε αξηζκ. Γ.22/ 4193/2019  Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (Β΄ 
4607) Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Έξγα θαη Μειέηεο,  

33. ηεο κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ (B΄ 1956) «Καζνξηζκόο «Οκάδσλ εξγαζηώλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο 
δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ λ. 4412/2016», 

34. ηεο κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ (B΄ 1746) «Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ». 

35. ηεο κε αξηζκ κε αξηζ. Γ15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόθαζεο κε ζέκα «Έθδνζε 
Δλεκεξόηεηαο Πηπρίνπ θαη Βεβαηώζεσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ 
έξγσλ, ππνβνιή Δθζέζεσλ δξαζηεξηόηεηαο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη Πηζηνπνηεηηθώλ 
εθηέιεζεο έξγσλ». 

   
7.2   Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηοlxxiii, θαζψο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) 
θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

 
 

7.3     Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε 
πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα 
πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ 
ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηςη του Έργου, Φόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΑΔΠ 866, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαη δηαζέηεη ελάξηζκν 2020ΔΠ86600011.lxxiv 
 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηοlxxv πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 
4013/2011lxxvi, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ηεο 
Π.Ο.Μ.Ζ.Σ.Δ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ΓΝβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ 
θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2780), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο 
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θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π.. Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ λ. 
4412/2016.  

       (ε ηειεπηαία θξάηεζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηε έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο θνηλήο 
ππνπξγηθήο απόθαζεο). 

 
8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

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

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

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

Άρθρο 9:  Συμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ζ αλαζέηνπζα αξρήlxxvii ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο « Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  102 θαη 103  ηνπ 
λ. 4412/2016. 
Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ 
νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο 
θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα 
ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο 
εμαθξηβψζηκα.lxxviii 
 
 

Άρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο:  
 

1) ε ππ’ αξ. 209/03-09-2020 (ΑΓΑ: ΩΓΥ97ΛΖ-Α22) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία πξνηάζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΔΩΝ & ΓΖΜΟΤ ΓΗΡΦΤΩΝ – ΜΔΑΠΗΩΝ ΜΔΣΑ ΣΑ ΔΝΣΟΝΑ ΚΑΗΡΗΚΑ 
ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ (ΦΟΓΡΖ ΚΑΚΟΚΑΗΡΗΑ «ΘΑΛΔΗΑ») ΣΖ 08 & 09-08-2020», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 57.900.000,00€ κε Φ.Π.Α. ζην Π.Γ.Δ. ηεο Π..Δ., θαη εηδηθφηεξα ζηε 
ΑΔΠ 866, ζηα πιαίζηα άκεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζε 
ππνδνκέο αξκνδηφηεηαο καο, ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

2) ε ππ’ αξ. 125589/26-11-2020 (ΑΓΑ: 6ΡΦ846ΜΣΛΡ-ΘΔΦ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΚΗΓΔΩΝ & ΓΖΜΟΤ ΓΗΡΦΤΩΝ – ΜΔΑΠΗΩΝ ΜΔΣΑ ΣΑ 
ΔΝΣΟΝΑ ΚΑΗΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ (ΦΟΓΡΖ ΚΑΚΟΚΑΗΡΗΑ «ΘΑΛΔΗΑ») ΣΖ 08 & 09-08-
2020», πνζνχ 57.900.000,00€, ζηε ΑΔΠ 866 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ελάξηζκν 2020ΔΠ86600011.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 
Σίηινο ηνπ έξγνπ 
 
 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο. 12 ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΠΙΧΝΑ». 
 
  
11.1. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο) 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζεlxxix 2.500.000,00 Δπξψ θαη 
αλαιχεηαη ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηψλ      1.426.747,95 Δπξψ 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.)      256.814,63 Δπξψ 
Απξφβιεπηαlxxx (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ 
Γ.Δ.+Ο.Δ.) 252.534,39 Δπξψ, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 Απνινγηζηηθά 80.000,00 Δπξψlxxxi 
 
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 32,06 Δπξψ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αλαηίζεηαη σο εληαίν ζχλνιν γηα 
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνθιεζεηζψλ βιαβψλ επί 
ζπγθνηλσληαθνχ άμνλα, ήηνη ηελ αλαθαηαζθεπή γέθπξαο πνπ απνηειεί εληαίν θαη 
αδηαίξεην θπζηθφ αληηθείκελν.lxxxii  
(ή ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα/επηκέξνπο έξγα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
ηα  νπνία αλαηίζεληαη κε δηαθξηηέο ζπκβάζεηο). 
 
 
 

11.2. Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γηξθχσλ - Μεζζαπίσλ, ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

11.3. Περιγραθή και ουζιώδη χαρακηηριζηικά ηου έργου 

  

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ 
επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ πξνθιεζεηζψλ βιαβψλ ζε 
ππνδνκέο αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 
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Δπί πιένλ εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζενκελία (πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) 
πνπ έπιεμε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα πινπνηεζνχλ θάλνληαο ρξήζε ησλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, κεηά 
απφ έγγξαθεο εληνιέο ηεο Γ/λζνπο Τπεξεζίαο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δελ 
πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132lxxxiii θαη 156 λ. 4412/2016.  

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

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

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

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

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο 
αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ 
αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία 
νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε.  

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη 
απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε 
Οκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια 
ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην 
ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με ηελ κε αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 
466/2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (B΄ 1956) «Καζνξηζκόο 
«Οκάδσλ εξγαζηώλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ λ. 
4412/2016», ε νπνία έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο 
εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

 

 

Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο lxxxiv 
Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο πξνζεζκίεο  ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ.  
 
 

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

27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  
  
13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί 
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ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 
ζηελ παξ. 3.5 πεξ. γ έσο ζη ηεο παξνχζαο.  

 .  
13.3  Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. lxxxv 
  
13.4  Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.lxxxvi 
 
13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1  Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ λ. 4412/2016, 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα 
ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00 επξψ)lxxxvii.(ζπκπιεξψλεηαη αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο) [ε πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα, αλαγξάθεηαη 
ην ύςνο ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγηδόκελε επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, εθηόο 
ΦΠΑ, ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Δπίζεο ζην ζεκείν απηό γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθό 
ππόδεηγκα εθόζνλ ππάξρεη]. 

 
 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

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

παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016, θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  
 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
 β) ηνλ εθδφηε, 
 γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  

(Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ή Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Δχβνηαο),  πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, 

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

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη 
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. (Ζ ππνπεξ. αα΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο 
εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ). 

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

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 
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                   (ην ζεκείν απηό γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθόζνλ 
ππάξρνπλ). 

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

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη 
κέρξη 29/01/2031, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, 
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, 
πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 

 
15.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ: 

 απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο,  

 παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 22  

 δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο 
δηθαηνινγεηηθά 

 ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, 
θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 4.2 
ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή 
αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηνπ άξζξνπ 18 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ,  

 δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ2 ηνπ λ. 4412/2016 

 δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο, ζην άξζξν 4.1 (ε) πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, 
ζε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, lxxxviii 
 

  
15.5  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο 
 θαιήο εθηέιεζεο. 
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 lxxxix. 
 
 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Δγγχεζε Πξνθαηαβνιήο - Ρήηξα πξφζζεηεο 
θαηαβνιήο (Πξηκ) 
 
16.1 [ζπκπιεξώλεηαη, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο] 
ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρνxc  πνζνχ ίζν κε 
……………………… (ζπκπιεξψλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
θαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν ηζφπνζεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο.  
 
Ζ ρνξεγνχκελε πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ζηνλ αλάδνρν. Γηα 
ην πνζφ απηφ βαξχλεηαη ν αλάδνρνο κε ηφθν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ επηηνθίνπ πνπ 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν κε ην κηθξφηεξν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
δσδεθάκελεο ή, αλ δελ εθδίδνληαη ηέηνηα, εμάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σν επηηφθην κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. ………………….xci 
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Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά. Ζ 
πξνθαηαβνιή απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη, άκεζα ή 
έκκεζα, κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο 
πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 150 ηνπ λ. 4412/2016. 
(εθόζνλ ηίζεληαη εηδηθνί όξνη ζπκπιεξώλνληαη εδώ ή ζηελ ΔΤ κε παξαπνκπή ζην ζρεηηθό 
άξζξν απηήο)xcii. 
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο θαηαπίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο xciii. 
 
 
16.2  [Γηα δηαθεξύμεηο κε εθηηκώκελε αμία άλσ ηνπ 1.00.000,00 επξώ ρσξίο ΦΠΑ, ή ηκήκαηνο 
άλσ απηήο ηεο αμίαο, πνπ δεκνζηεύνληαη από ηελ 01-09-2021 θαη εθεμήο πξνβιέπεηαη 
ππνρξεσηηθά ε ρνξήγεζε πξόζζεηεο θαηαβνιήο. Γηα Γηαθεξύμεηο πνπ δεκνζηεύνληαη από 
01-06-2021 έσο θαη 31-08-2021 ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 4412/2016, πξηλ 
από ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 
ρνξήγεζε πξόζζεηεο θαηαβνιήο είλαη πξναηξεηηθή, νπόηε θαη πξνζαξκόδεηαη αλαιόγσο ην 
παξόλ ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο]   
 
Γηα ηελ ηαρχηεξε, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία, εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ (ή ηνπ 
ηκήκαηφο ηνπ ……………………. ζε πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα) 
πξνβιέπεηαη  ε ρνξήγεζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηνλ Αλάδνρν πνζνζηνχ 1,00 % xciv  επί 
ηεο ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, εθφζνλ ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ηνπ έξγνπ (ή ηνπ ηκήκαηνο….ζε πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηνο) 
είλαη κηθξφηεξνο θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε.   
 
16.3  ηελ πεξίπησζε απηήλ, γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξφζζεηεο θαηαβνιήο απαηηείηαη ε 
πξνεγνχκελε έθδνζε απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, ήηνη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, 
ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ.  

 
16.4 Ζ πξφζζεηε θαηαβνιή θαηαβάιιεηαη κε ηελ εκπξφζεζκε νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. Ζ πξφζζεηε θαηαβνιή ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθφ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, 
εγθξίλεηαη αλαιφγσο, σο ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, βάζεη ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ ππνβάιιεη ν αλάδνρνο κεηά 
ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαη ηελ αλαγξαθή ζε απηή ηεο ηαρχηεξεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
16.5 Οη απνθάζεηο γηα παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ ξπζκίδνπλ θάζε ζέκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
πξφζζεηε απηή θαηαβνιή θαη ηδηαίηεξα, αλ κεηαηίζεηαη, κεξηθά ή νιηθά, ν θξίζηκνο, γηα ηελ 
πξφζζεηε θαηαβνιή, ρξφλνο, κε ζαθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη 
ν αλάδνρνο πξφζζεηε ακνηβή, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ,, ππφ ηνλ φξν ν αλάδνρνο λα είλαη 
πιήξσο αλππαίηηνο γηα ηηο ρνξεγεζείζεο παξαηάζεηο. 
 
 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 
 
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 
πνζνζηφ  5%  επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ζε 
πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ζε ηκήκαηα), ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 
πξναίξεζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνχxcv . 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαηηεί απφ ηνλ 
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αλάδνρν λα θαηαζέζεη, κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο, πιελ ηεο πεξ. (ε), θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο . 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην άζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο θαη 
ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ λ. 4412 θαη 
ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ πεξίπησζε 
παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο.xcvi 

Δηδηθά, ζε πεξίπησζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην ζχλνιν 
ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, σο 
εηδηθή πνηληθή ξήηξα, θαη θαηά κέγηζην κέρξη ην ππνιεηπφκελν πξνο θαηαζθεπή πνζφ ηεο 
ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ιεθζεί ππφςε πξνο επηζηξνθή αξλεηηθφο ινγαξηαζκφο. xcvii 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 
ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο 
ηειηθήο επηκέηξεζεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 
(70%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο.xcviii  

Σν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά 
απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
έξγνπ. 

 

17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Γελ πξνβιέπεηαη.xcix 

 

17. 3 Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ινγαξηαζκψλ θαη 
πηζηνπνηήζεσλ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, 
κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβεβιεκέλεο ζηελ 
ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ 
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ 
έρνπλ ππνβιεζεί νη επηκεηξήζεηο.c 

 

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθψλ 
 
17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 
γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- 
κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
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Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ci Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  
 
 
17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/αλαδφρνπ απφ 
έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ,  αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.   
 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνποcii.  
Άξζξν 18: Ζκεξνκελία θαη ψξα  ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ-

απνζθξάγηζεο 
 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλciii νξίδεηαη ε 29-11-
2021, εκέξα  Γεπηέξα θαη ψξα 13:00 κ.κ. 

[ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ζπληεηκεκέλσλ πξνζεζκηώλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά 
εδώ, κε παξαπνκπή ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 121 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016, θαη 
ηεθκεξίσζε ηεο επείγνπζαο πεξίπησζεο (ζην ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ή παξαπνκπή ζε ζηνηρεία 
ηνπ θαθέινπ πρ ζε απόθαζε πνπ έρεη πξνεγεζεί αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη αλαθέξεηαη ζην ζεζκηθό /θαλνληζηηθό πιαίζην)]  
 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε  02-
12-2021 εκέξα  Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη 
ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 
εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 
δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί 
δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, δηεμάγεηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν κε ηελ εθ λένπ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο (επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 παξ. 1 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
19.1 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δεθαηξηψλ (13) κελψλciv, απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

19.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 
απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθήcv. 
 

19.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν ζηελ 
παξ. 19.1 . Μεηά απφ ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο 
αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 
πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
19.4 Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο,  
θαζψο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, νπφηε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.  
 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ. 

2. Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΖΓΖ- Γεκφζηα Έξγα κε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:  184164 
[εθόζνλ είλαη γλσζηόο], θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 
ΟΠ ΔΖΓΖ. 
 
3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.pste.gov.gr), αλαξηάηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  
 
4. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπνcvi, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξίιεςεο ηεο 
δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ 
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ.  Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ 
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ 
λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
έξγνπ. 

 

Άξζξν 20A: Γηαβνχιεπζε επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεοcvii 
 
(Σν  άξζξν 20Α πξνζηίζεηαη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) 
 
1. Πξνζθαινχληαη νη, θαηά ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δπλάκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ ε αλαζέηνπζα αξρή λα πξνβεί ζε 
παξνπζίαζε ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ θαη ζε ζρεηηθή δηαβνχιεπζε ζη.................................. 
(ηφπνο), ζηηο ......................................(εκεξνκελία θαη ψξα)   
 
2. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ παξνπζίαζε, θάζε ελδηαθεξφκελνο, κπνξεί λα 
ππνβάιεη ηεχρνο παξαηεξήζεσλ γηα ην έξγν, ηελ ηερληθή κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
νηθνλνκηθά θαη ζπκβαηηθά. Με ην ηεχρνο παξαηεξήζεσλ ζα ζρνιηάδεηαη ε νξζφηεηα ηεο ιχζεο, ην 
εθηθηφ ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα επηζεκαίλνληαη ζθάικαηα ησλ φξσλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ σο άλσ παξνπζίαζε θαη ε ππνβνιή ηνπ ηεχρνπο 
παξαηεξήζεσλ είλαη πξναηξεηηθέο, δελ ζπλεπάγνληαη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη 
δελ ζπληζηνχλ θψιπκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία.  

http://www.pste.gov.gr/
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3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αμηνινγεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηα ηεχρε παξαηεξήζεσλ 
πνπ ππνβιήζεθαλ θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  
α) εθφζνλ δηαπηζησζεί ε έιιεηςε παξαηεξήζεσλ ή εθηηκεζνχλ σο κε νξζέο νη ππνβιεζείζεο 
παξαηεξήζεηο, ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή  
β) εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε επνπζησδψλ ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εθδίδεη ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ/δηνξζψζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ή θαη ησλ ινηπψλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
ηεπρψλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. ην ηεχρνο απηφ πεξηιακβάλνληαη νη 
απαηηνχκελεο επνπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο/δηνξζψζεηο. Σν ηεχρνο θνηλνπνηείηαη, κε απφδεημε, ζε 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην 
ΔΖΓΖ, ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. ην σο άλσ 
ηεχρνο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία κε 
ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο , νη πξνζεζκίεο 
ησλ νπνίσλ αλέξρνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζην έλα ηξίην (1/3) ή  
γ) εθφζνλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε νπζησδψλ ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, αλαθαιεί ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, πξνβαίλεη ζε λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ, δηνξζψλνληαο ηα ζρεηηθά ζθάικαηα θαη ειιείςεηο.  
 
4. Σν ηεχρνο ηξνπνπνηήζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο. Αληίζεηα, ηα ππνβιεζέληα απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεχρε παξαηεξήζεσλ δελ απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξκελεία ηεο ζχκβαζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν 
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ cviii   πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία έξγνπ ΟΓΟΠΟΙΙΑcix θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζεcx: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7cxi θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 
δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ 
ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ 
πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
Έλσζεοcxii. 
 
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεοcxiii, 
 
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (γ) θαη (ε)  ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. 
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

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

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Β ηεο παξνχζαο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα πξέπεη 
λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ζην σο άλσ 
άξζξν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξά ζην ππφ αλάζεζε έξγν. Πεξαηηέξσ, 
αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.  

 

22.Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 
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ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηεcxiv θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα  εγθιήκαηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δσξνδνθίαο, ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην 
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 
237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017)) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ  2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 
ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
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Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. 
Δ.Δ.) θαη Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ ), ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
γ) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ, θαηά πεξίπησζε, λφκηκν  εθπξφζσπνcxv. 

 

22.A.2 

α) Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ 
εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ 
θαλνληζκνχcxvi 

 

22.A.3  α) Καη’ εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο............cxvii 
(φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ) δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη  22.A.1 θαη 22.A.2. 

[ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηεζεί ε ζρεηηθή δπλαηόηεηα, δηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε α].  

β) Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 
18 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη cxviiiε παξάγξαθνο 22.Α.2. 

[ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηεζεί ε ζρεηηθή δπλαηόηεηα, δηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε β. Δάλ 
παξακείλεη πξνηείλεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ζεκείν ην αλώηαην πνζνηηθό όξην ησλ θόξσλ 
ή ησλ εηζθνξώλ κέρξη ην νπνίν ηζρύεη ε παξέθθιηζε].  
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22.Α.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο   πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:cxix 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,                    

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία  εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), cxx 

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011(Α΄93), πεξί 
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο 
εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ  απαηειψλ δειψζεσλ, 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ 
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 
ηνπ λ. 4412/2016, πεξί Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 
παξνχζαο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε 
απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 
ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

22.Α.5.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). cxxi 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά 
απηνηειψο ή σο κέιε έλσζεο ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιινπ λνκηθνχ 
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πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά ή ζε λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
αλψλπκε εηαηξεία. 
 
Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο:  

α) νη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ 
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξείεο,  

β) νη εηαηξείεο, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ ειέγρνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 
επελδχζεσλ (investment firms), εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund 
managers) ή εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity firms), 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίεο απηέο εηαηξείεο ειέγρνπλ, ζπλνιηθά πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκάησλ ςήθσλ θαη είλαη επνπηεπφκελεο 
απφ Δπηηξνπέο Κεθαιαηαγνξάο ή άιιεο αξκφδηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αξρέο θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Ο.Ο..Α.cxxii 

 

22.Α.6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. cxxiii  

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ  
22.Α.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ 
γεγνλφο.cxxiv 

 

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 22.Α.1 θαη 22.Α.4cxxv, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε β, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 
ζηνηρείαcxxvi πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. cxxvii Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

22.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/2016. cxxviii 

 
22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Κξηηήξηα επηινγήο (22.Β – 22.Γ) cxxix 
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22.Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 
71/2019 ή ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκφζησλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απφ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλcxxx, αλά πεξίπησζε, ζηελ 
θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαοcxxxi. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηαcxxxii 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην π.δ. 71/2019 (Α` 112), γηα ηελ εγγξαθή 
θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ, αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηεγνξίαο έξγνπ 
(ΟΓΟΠΟΗΗΑ). 
 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
 

[όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δηεπθξηλίδεηαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ήηνη από έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή αλ ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη από θάζε κέινο ηεο έλσζεο 
ρσξηζηά ή νπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο θάιπςήο ηνπο, εθόζνλ απηό δηθαηνινγείηαη από 
αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο θαη είλαη ζύκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαοcxxxiii.] 
 

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019, δελ ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο 
ηζρχεη. 

Μεηά απφ ηε ιήμε ησλ σο άλσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ 
71/2019, νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ., δελ ζα πξέπεη 
λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 64 απηνχ. 

 

22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηαcxxxiv 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην π.δ. 71/2019 (Α` 112), γηα ηελ εγγξαθή θαη 
θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ, αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηεγνξίαο έξγνπ 
(ΟΓΟΠΟΗΗΑ). 
 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
 

[όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δηεπθξηλίδεηαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαοcxxxv, ήηνη από έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη από θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά ή 
νπνηνζδήπνηε άιινο ηξόπνο θάιπςήο ηνπο, εθόζνλ απηό δηθαηνινγείηαη από αληηθεηκεληθνύο 
ιόγνπο θαη είλαη ζύκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαοcxxxvi.] 
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 [Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, απαηηήζεσλ 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, θαζώο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλόηεηαο, πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην π.δ. 71/2019 (Α` 112), γηα ηελ εγγξαθή θαη 
θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξώσλ, αληίζηνηρνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη θαηεγνξίαο 
έξγνπ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο νθείινπλ πξνεγνπκέλσο λα δεηνύλ γλσκνδόηεζε ηνπ 
αξκόδηνπ ηερληθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκώλ. Τν ηειεπηαίν εληόο ηεο 
ηαρζείζαο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζεζκίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε 
ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ, ειέγρεη εάλ νη απαηηήζεηο πνπ δεηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηθαηνινγνύληαη από ηε θύζε ηεο 
ζύκβαζεο, ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλάινγεο πξνο ην αληηθείκελό ηεο.cxxxvii] 

 

22.Δ. Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεοcxxxviii 

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

[ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο λα 
αλαθέξεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ν ηξόπνο ζπκκόξθσζεο ηεο απαίηεζεο ζε πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ]. 

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

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα 
ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα 
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 
πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 
κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη 
θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνηcxxxix γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα). 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εάλ νη 
θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο θαη, εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ δελ 
πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 
22.Α ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξέα, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ δελ 
πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο  ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο, 
γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα θάζε ηξίην ζηηο ηθαλφηεηεο 
ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. Ο θνξέαο κε 
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ηνλ νπνίν αληηθαζίζηαηαη ν θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί 
εθ λένπ. 
 

Ζ εθηέιεζε ησλ ......cxl γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 
απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσcxli 
 

23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79  παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ην 
νπνίν ηζνδπλακεί κε  ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο 
αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ 
ηεο παξνχζαο. 
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ 
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λα ππνβάινληαη πξνζθνξέο.  
 
Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα 
ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα 
απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε 
επίθαηξν ΔΔΔ.cxlii. 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 
ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ.  
 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ cxliii. 
 
Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο 
ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν 
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεοcxliv. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, κε αθξίβεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, σο έρνπζα ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ γηα ηελ ηπρφλ ζπλδξνκή 
ιφγσλ απνθιεηζκνχcxlv, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζην άξζξν 22.Α  ηεο παξνχζεοcxlvi θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί 
θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο γηα ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 
ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηεο παξ. 

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω





41 

 

10 ηνπ άξζξνπ 73, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ή ε εθαξκνγή ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 
3959/2011 (Α’ 93), αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 
 
Οη πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο απαληήζεηο ζην αλσηέξσ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ αληίζηνηρνπ 
εληχπνπ ή δήισζεο, απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ. 
3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, δελ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ πεξ. δ’ ή/ θαη ζ’ 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξφληνο θαη δελ απαηηείηαη λα δεισζνχλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
ΔΔΔ θαη θάζε αληίζηνηρνπ εληχπνπ. 
 
Όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο  γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. 
α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 
πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη 
θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ, κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. cxlvii 
 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ 
ΔΔΔ θαη ην ΔΔΔ  ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ θαη ην ΔΔΔ θάζε θνξέα, ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 
 
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο δειψλνπλ ην αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ ζην Μέξνο IV ηνπ ΔΔΔ, Δλφηεηα Β («Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα»), 
ζην πεδίν «Λνηπέο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο». 
 
 
23.2. Γηθαηνινγεηηθά  (Απνδεηθηηθά κέζα) 

 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 
21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη: 
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ,  
β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α  έσο δ) θαη  
γ)θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ζχκθσλα κε  ηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 
ηνπ λ.4412/16, θαη ζην άξζξν 4.2  (ε) ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ). 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν 
πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε 
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ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, 
ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 
 
Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23.3 έσο 23.10 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη θαη 
γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο. Σα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α.   

 
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο 
παξνχζαοcxlviii: 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνβάιιεη  αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο:  

απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπcxlix. Ζ 
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ  
ηεζζάξσλ εδαθίσλ  ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα)cl, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα, πνπ λα είλαη 
ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 
ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπcli. 

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

β1) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ 
ππεχζπλε δήισζεclii πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο  Α.Α.Γ.Δ. 

[Από ηελ 31ε.10.2020 όινη νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ην απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ λ. 4174/2013 (Α’ 170) κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ηνπο 
ζπζηεκάησλ κε ην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 
Σπζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4623/2019 (Α’ 134).Σε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο σο άλσ 
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, ε α.α. αλαδεηά απηεπάγγειηα ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο]cliii 

Δθόζνλ ε α.α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 22.Α.3 πεξ. β ηεο παξνύζαο, πξνζθνκίδεηαη από ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηελ ΑΑΓΔ.   
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β2) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ  e-ΔΦΚΑ. Ζ αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα 
πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειέρε-κεραληθνχο ηνπ πνπ 
ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζηνλ 
eΔΦΚΑ (ηνκέαο πξψελ ΔΣΑΑ –ΣΜΔΓΔ). Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο 
ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο 
πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 
ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη 
δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηνλ eΔΦΚΑ.  

(Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 
ΚΥΑ νηθ. 17535/Γ1.6002 (Β 1754/2020) (άξζξν 7), εθόζνλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε 
ηελ νξηδόκελε δηαδηθαζία αλαδεηνύλ απηεπαγγέιησο ην απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξόηεηα. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην παξόλ ζεκείν δηακνξθώλεηαη αλαιόγσο).  

Δθόζνλ ε α.α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 22.Α.3 πεξ. β ηεο παξνύζαο, 
πξνζθνκίδεηαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηνλ eΔΦΚΑ.. 

 

β3) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 
(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22cliv: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπclv.  
 
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα: 
 
γ1) «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο»clvi, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  θαζψο θαη  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
δηθαζηηθή απφθαζε. Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
γ2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 
ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
σο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  Σα θπζηθά πξφζσπα δελ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε 
εθθαζάξηζε.  
 
γ3) εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet,  
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 
 

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α, 
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ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 
κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα  πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα ή ηα  πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ  
1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο  

Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) clvii ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22clviii, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχclix. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22clx, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ 
ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηε κε αξηζ. 
Γ15/νηθ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απφθαζε, πεξί ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, φπσο ηζρχεη, απφ ηα 
νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

Μεηά ηε ιήμε ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε 
έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, γηα ηηο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Ζ.Δ.Δ.Γ.Δ. 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ε κε ζπλδξνκή ηνπ σο άλσ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πεξί ζνβαξνχ 
επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 
ΗΗ ηνπ ελ ιφγσ κεηξψνπ πνπ ζπληζηά επίζεκν θαηάινγν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 47 ηνπ σο άλσ π.δ. 

(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22  

(κόλν γηα ζπκβάζεηο εθηηκώκελεο αμίαο αλώηεξεο ηνπ 1.000.000,00 επξώ, άιισο 
δηαγξάθεηαη) 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22  
ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία: 

Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ clxi, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη 
αλψλπκε εηαηξία ή λνκηθφ πξφζσπν ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη αλψλπκε 
εηαηξεία ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπήο  πνπ αληηζηνηρεί ζε αλψλπκε εηαηξεία clxii (πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 22.Α. 5 ηεο παξνχζαο αλσηέξσ): 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηά 
ηελ πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 22.Α.5, βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υξεκαηηζηεξίνπ.  
ii) Όζνλ αθνξά ηελ εμαίξεζε ηεο πεξ. β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ειέγρνπ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ, ππεχζπλε δήισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη, εάλ απηή είλαη 
δηαθνξεηηθή ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πξφζζεηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηηο νπνίεο 
αλαθέξνληαη νη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ ή 
θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλά πεξίπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ ειέγρνπλ ζηελ ειεγρφκελε απφ απηέο εηαηξεία. Οη ππεχζπλεο απηέο 
δειψζεηο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ βεβαίσζε ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη νη ειέγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ εηαηξείεο είλαη επνπηεπφκελεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν  22.Α.5. clxiii 
.  
 Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο: 
 

- Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο πνπ λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.clxiv 

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω





45 

 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο  πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα 
πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 

β) Οη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
αλψλπκεο εηαηξείεο εθφζνλ,θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο, ,: 

Α) έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ: 
i) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, 
ii) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 
εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, 

iii) θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
ηελ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

 
Β)  δελ έρνπλ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ή δελ πξνβιέπεηαη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ, πξνζθνκίδνπλ: 
i) βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 

εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, 

ii) έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, 

iii) εάλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε πξνζψπσλ, πνπ 
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ ηα πξφζσπα απηά είλαη γλσζηά ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη γλσζηά ηα σο άλσ πξφζσπα, ε δε 
αλαζέηνπζα αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. 
Δλαπφθεηηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ππνβάιιεη ηελ 
πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη 
έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο.  

 
Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκνλ αξκφδηα αξρή ηνπ 
θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
       
Διιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη, θαηά ην άξζξν 9 
ηεο παξνχζαο. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005», 
ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 Α λ. 4412/2016. 

(δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ. 

 
23.4 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β 
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(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Μ.Δ.ΔΠ κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 
71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα Η ηνπ 
Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.)clxv, ή βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, αλά πεξίπησζε, ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΙΑ. 
 
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
 
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 
 
 Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππφ α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 
έθδνζεο απηψλ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηζρχνο θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηνποclxvi 
 

 
23.5  Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ 
 
Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: 
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ ή ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.: 

 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη, κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 
ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζην Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

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

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

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη, ζπλνδεπφκελεο, αλά πεξίπησζε, απφ 
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πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην 
θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην 
ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηα έξγα πνπ είλαη ππφ εμέιημε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελεκεξφηεηα πηπρίνπ ή 

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

 
 
Δηδηθά γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ,  νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 
22.Γ απνδεηθλχνληαη κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
  
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ 
   
Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  
 
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ ή ζην ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ:  
 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ πεξηέρεη κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ 
π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

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

 
ε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 
νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ 
απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
Δηδηθά γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ,   νη απαηηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 22.Γ απνδεηθλχνληαη κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
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(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη 
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 
 
(γ) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 
δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 22. Γ θαη 22.Γ, ηεο παξνχζαο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, αλεμαξηήησο ηεο εγγξαθήο θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο 
ησλ νηθείσλ κεηξψσλ.clxvii 
 
 
23.7  Γηθαηνινγεηηθά γηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 22.Δclxviii 
 
.......................................................................................................................... 
(Σα θαηά πεξίπησζε δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ζπκκόξθσζε κε ηα 
απαηηνύκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο). 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο 
δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - 
κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα. 
 
 
23.8  ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 
 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία», κε ζέκα: “Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ- Καηαθχξσζε’’, ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηνποclxix, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο  
 
Δηδηθφηεξα: 
 
Α. Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππνβάιινληαη: 
 
1) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ζην ΓΔΜΖ θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην 
ΓΔΜΖ:clxx 
 
α) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ clxxi.   
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β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, Γεληθφ 
Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
2) ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ  ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο.  
 
Β. Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε 
ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
Γ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν/ αηνκηθή επηρείξεζε, ηα θπζηθά, 
εθφζνλ έρεη ρνξεγήζεη εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη 
εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
23.9 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
 
(α)Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα  ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηάινγν. 
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν 
επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ηνπο. 
 
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ.  ζηηο ηάμεηο 3ε έσο θαη 7ε, κέρξη 
ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, 
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ππνβάιινληαο «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ»  ελ ηζρχ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ clxxii: 
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο. clxxiii 
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο 
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 22. Α.4. (ζ).clxxiv 
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 
23.3. (ζη). 
- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  
   
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην 
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη 
ηα ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκέαο 
πξψελ ΔΣΑΑ- ΣΜΔΓΔ), ν πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, 
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά. 
 
Απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 71/2019 ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Σκήκα ΗΗ 
ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απνηειεί 
επίζεκν θαηάινγν θαη απαιιάζζεη ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 47 επφκελα.  
 
    
23.10 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζηήξημεο ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (δάλεηαο 
εκπεηξίαο) ηνπ άξζξνπ 22.Σ 
  
ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ  
ππνβνιή ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  
 
Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), 
δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ 
ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη 
λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη 
δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ 
δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  
φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο 
δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ 
δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη 
ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα 
δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη. 
 
23. 11 Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 
• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  
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• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλclxxv εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 
 
 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνθαθέινπο: 
(α)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  
 (β)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 
24.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα ππφ (α) θαη (β) ζηνηρεία:: 
 
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ).  
 
Δπίζεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ  παξέρεη ζην 
ΔΔΔ. Ζ ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 79Α ηνπ ίδηνπ λ. 4412/2016. 
 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
 
 
(ζπκπιεξώλνληαη ηπρόλ πξόζζεηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε) . 
 ………………………………………….. clxxvi 
 
 
24.3Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ην αξρείν pdf, ην νπνίν 
παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο  θαη 
ππνγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ 
αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ. 
 
 
24.4 ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη δεκφζηα ή/ θαη ηδησηηθά έγγξαθα, 
απηά γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 β ηεο παξνχζαο.  
 
24.5 Δπηζεκαίλεηαη φηη νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη, θαηά πεξίπησζε, απφ ην 
Τπνζχζηεκα ΔΗΓΗ-Γεκφζηα Έξγα ηα ειεθηξνληθά αξρεία («εθηππψζεηο») ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε 
κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ηα νπνία ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 
απνδεθηά, ππνγεγξακκέλα, ηνπιάρηζηνλ,  κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε 
νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη 
επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβύα 
 

25.1 Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 
πνπ πξνηείλεη. Αλ ν αλάδνρνο πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλνπο ππεξγνιάβνπο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, ππνρξενχηαη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο, λα πξνζθνκίζεη ηελ 
ππεξγνιαβηθή ζχκβαζε. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα ρνξεγήζεη πξνζεζκία ζηνλ αλάδνρν 
θαη’ αίηεζή ηνπ, γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεξγνιαβηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ αξρηθψο πξνηαζέληα 
ππεξγνιάβν ή άιινλ, πνπ δηαζέηεη ηα αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, πξνζφληα, 
εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο. clxxvii  
 

 
25.2 Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο 
δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 
25.3 ............................................. clxxviii 
 
25.4  Ζ αλαζέηνπζα αξρή: 
 
α) ειέγρεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ λα εθηειέζεη ην πξνο αλάζεζε 
ηκήκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22.Β (άξζξν 75 παξ. 1 πεξ. α’ θαη 2 λ. 4412/2016) θαη 
επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκή, ζην πξφζσπφ ηνπ, ησλ ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22.Α.1, 
22.Α.2 θαη 22.Α.9 (άξζξα 73 παξ. 1 θαη 2 θαη 74 λ. 4412.2016), ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε 
εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο (άξζξα 79 έσο 81 λ. 4412/2016). clxxix 
 
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ 
θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαιήζεπζεο ηεο σο άλσ πεξίπησζεο (α), δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 
πιεξνχληαη νη φξνη επαγγεικαηηθήο θαηαιιειιφηεηαο ηνπ ππεξγνιάβνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ νη σο 
άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοςτϋο Δύκαιο- Επύλυςη Διαφορών 
 
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηελ  εξκελεία 
θαη/ ή ην θχξνο θαη/ή ηελ εθαξκνγή θαη/ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεο  επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην δηνηθεηηθφ εθεηείν ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία έρεη ππνγξάθεη ε 
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 175 λ. 4412/2016.  
 
[Η΄(Δλαιιαθηηθά) Ρήηξα δηαηηεζίαο, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ 
πκβνπιίνπ clxxx 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη φηη φιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ή 
ζρεηίδνληαη κε ηελ  εξκελεία θαη/ ή ην θχξνο θαη/ή ηελ εθαξκνγή θαη/ή ηελ εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο, 
επηιχνληαη νξηζηηθά απφ δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην /φξγαλν  ην νπνίν δηνξίδεηαη θαη δηεμάγεη ηε δηαηηεζία 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. (Καηά παξέθθιηζε 
απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα 
θαζνξίζεη ζην ζεκείν απηφ, θαηά πεξίπησζε, ην πεξηερφκελν ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο ζχκθσλα κε 
ηνλ επηιεγέληα θνξέα δηαηηεζίαο, πεξηέρνλ κεηαμχ άιισλ, ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξηζκφ 
ησλ δηαηηεηψλ, ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο δηαηηεζίαο, ηελ έδξα ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ή 
νξγάλνπ), ηηο ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ (εθφζνλ δελ νξίδνληαη απφ ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο 
δηαηηεζίαο), ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε δηαηηεζία θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα). 
  
Ζ δηεμαγσγή ηεο δηαηηεζίαο ππφθεηηαη ζηνλ «Καλνληζκφ Γηαθάλεηαο ζηηο δπλάκεη πλζήθεο 
Γηαηηεζίεο Δπελδπηψλ-Κξαηψλ» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State 
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Arbitration) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην (UNCITRAL), νη 
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θαηηζρχνπλ ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ δηαηηεζίαο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 175 λ. 4412/2016,  
 
Σεο πξνζθπγήο ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην/ φξγαλν πξνεγείηαη ζηάδην ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ. Γηα ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζπγθξνηείηαη πκβνχιην Δπίιπζεο 
Γηαθνξψλ (ΔΓ). Ζ ακνηβή θάζε κέινπο ηνπ ΔΓ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 λ. 
4640/2019 (Α’ 190), πεξί ακνηβήο δηακεζνιαβεηή. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη παξ. 7 θαη 8 ηνπ 
άξζξνπ 176 λ. 4412/2016 θαη ν λ. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 
1424/19-10-2021, (Πξαθηηθφ 41/19-10-2021, Θέκα 10ν, ΑΓΑ: 68Κ87ΛΖ-ΒΥ1) Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
26.2  Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν. Ο 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 
πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.  
 
26.3 Οη πξνζθέξνληεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  
 
26. 4 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
πξνζθέξσλ ή σο λφκηκνο εθπξφζσπνο πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 
θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην 
πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο 
ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
 
26. 5 Αλ, κεηά απφ ηελ ηπρφλ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ λ. 4412/2016,  ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίζεη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ παξφληνο  
δηαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ην έξγν νινθιήξσζεο ηεο έθπησηεο 
εξγνιαβίαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε 
ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ ζχκβαζε εθηέιεζεο ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή έγγξαθε θαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο 
πξφηαζεο. Αλ ν αλσηέξσ κεηνδφηεο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε 
Πξντζηακέλε Αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά 
ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ ζην έξγν πξνζθεχγεη θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε  ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία 
είηε ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016.  
 
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Πξντζηακέλε Αξρή 
θξίλεη, φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή έρνπλ 
επέιζεη ιφγσ εθαξκνγήο λέσλ θαλνληζκψλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ελψ 
κπνξεί λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ 
απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 
26.6 ……………………………….clxxxi 
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 Υαιθίδα 19-10-2021 

(Σφπνο – Ηκεξνκελία) 
 
 

         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                  ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ                  ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 
 
Αλαζηαζία Παπαλαζηαζίνπ 

Π.Δ. Πνι. Μερ/θνο κε Α΄ 

Ο Πξντζηάκελνο  
 

Γξ. Αιέμαλδξνο Βαγγειάθνο 
Π.Δ. Πνι. Μερ/θνο κε Α΄ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ.Π.Δ.Δ. 
 
 

Δκκαλνπήι Κειίθεο 
Π.Δ. Πνι. Μερ/θνο MSc κε Α΄ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ  

Με ηελ ππ’ αξ. 1424/2021  (Πξαθηηθφ 41, Θέκα 10ν, ΑΓΑ: 68Κ87ΛΗ-ΒΥ1) Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

 

 

 

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

4412/2016.  
ii  υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ/ αναθϋτοντοσ φορϋα (επωνυμύα, αριθμόσ 

φορολογικού μητρώου, κωδικόσ που αφορϊ ςτην ηλεκτρονικό τιμολόγηςη, όπωσ αυτόσ 
προςδιορύζεται ςτον επύςημο ιςτότοπο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων 
Δημόςιασ Διούκηςησ (Γ.Γ.Π..Δ.Δ.) του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ) Πρβλ. παρ. 2 περ. α 
ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ που αποτελούν 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ (π.χ. ΔΕΤΑ) εφαρμόζουν τισ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ (πρότυπα τεύχη) που 
εκδύδονται, κατ’ εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 53 του ν.4412/2016, ςύμφωνα με την παρ. 2 περ. β 
του ϊρθρου 315 του ν.4412/2016, και, ςυνεπώσ χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ για τισ ςυμβϊςεισ 
ϋργων που αναθϋτουν, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιπού 
αναθϋτοντεσ φορεύσ δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ 
που αναθϋτουν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

iii   την περύπτωςη που πηγό χρηματοδότηςησ εύναι ο τακτικόσ προώπολογιςμόσ, η αναθϋτουςα αρχό 
αναγρϊφει τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, εφόςον η 
προκαλούμενη δαπϊνη πρόκειται να βαρύνει το τρϋχον οικονομικό ϋτοσ, 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, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περύ 
διαδικαςύασ για την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ. την περύπτωςη που πηγό 
χρηματοδότηςησ εύναι το Πρόγραμμα Δημόςιων Επενδύςεων, αναγρϊφει τη υλλογικό Απόφαςη 
Ϊνταξησ και τον ενϊριθμο. (Πρβλ. ϊρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  

iv υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ/αναθϋτοντοσ φορϋα 
v    υμπληρώνεται ο κωδικόσ που αφορϊ ςτην ηλεκτρονικό τιμολόγηςη όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται 

ςτον επύςημο ιςτότοπο τησ Γ.Γ. Πληροφοριακών υςτημϊτων του Τπουργεύου Χηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ  

      (Πρβλ.ϊρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
vi     Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
vii  Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του Παραρτόματοσ 2 του Εκτελεςτικού 

Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016 για την καθιϋρωςη του 
τυποποιημϋνου εντύπου για το Ευρωπαώκό Ϊγγραφο Προμόθειασ (L 3) και παρϋχεται 
αποκλειςτικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό.  
Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντόσ του χρονικού διαςτόματοσ, κατϊ το οπούο μπορούν 
να υποβϊλλονται προςφορϋσ. 
Ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο 
ΕΕΕ με ςυνοδευτικό υπεύθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ Aπό τισ 2-5-2019, 
παρϋχεται η ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προςφϋρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Ευρωπαώκού Ενιαύου 
Εγγρϊφου ύμβαςησ (ΕΕΕ). Μπορεύτε να δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό 
Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επύςημη Εφημερύδα τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ L 17/65 τησ 23ησ Ιανουαρύου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 
2016/7 για την καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντύπου για το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο 
Προμόθειασ , με το οπούο επιλύθηκαν τα ςχετικϊ ζητόματα ορολογύασ που υπόρχαν ςτο αρχικό 
επύςημο ελληνικό  κεύμενο του Εκτελεςτικού Κανονιςμού, Μπορεύτε να δεύτε το ςχετικό 
Διορθωτικό ςτην ακόλουθη διαδρομό https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

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

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

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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x Πρβλ. ϊρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
xi 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) (τρύτο εδϊφιο παρ. 1 ϊρθρου 67  ν. 
4412/2016).  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.» 

xii  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”. 

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

xiv  υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ.  
xv Πρβλ ϋγγραφο ΕΑΑΔΗΤ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινύςεισ ωσ προσ την τόρηςη των 

διατυπώςεων δημοςιότητασ ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ςε περύπτωςη τροποπούηςησ όρων τησ 
διακόρυξησ» (ΑΔΑ: ΨΡΗ9ΟΞΣΒ-2ΦΖ) 

xvi Πρβλ.ϊρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xvii Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα. 
xviii Αν η διεύθυνςη τησ υπηρεςύασ που τηρεύ το πρωτόκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι 

διαφορετικό από την αναφερόμενη ςτο ϊρθρο 1, αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο η ςχετικό 
διεύθυνςη. 

xix Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xx την περύπτωςη που χρηςιμοποιεύται ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ απαλεύφεται η περύπτωςη δ τησ 

παρ. 3.5. Πρβλ. ϊρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με το οπούο «αν κριτόριο 
ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, οι 
οικονομικού φορεύσ προςφϋρουν εύτε ςυνολικό και ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ 
προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ για το ςυνολικό αντικεύμενο του ϋργου που προκηρύςςεται με κατ’ 
αποκοπό τύμημα εύτε επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ για κϊθε ομϊδα τιμών ομοειδών εργαςιών του 
τιμολογύου και του προώπολογιςμού, εκφραζόμενα ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τοισ εκατό (%), ιδύωσ όταν 
εύναι μεγϊλο το πλόθοσ των τιμών μονϊδασ, με τισ οπούεσ θα καταρτιςθεύ η ςύμβαςη».  

xxi ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν λόγω 
περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου. 

xxii Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα.  
xxiii Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα.  
xxiv Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα.  
xxv Πρβλ .ϊρθρο 12 παρ.2.τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα. 
xxvi Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ 

Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
xxvii Πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα.  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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xxviii Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδϊφιο ν. 4412/2016 
xxix Πρβλ. ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
xxx Πρβλ.  ϊρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
xxxi Πρβλ. ϊρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
xxxii Ψσ προσ τη γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για την εξϋταςη των εξηγόςεων των 

αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών πρβλ.τΕ ΕΑ 184/2020 και ιδύωσ ςκϋψεισ 15-21  
xxxiii Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
xxxiv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xxxv  Βλ.ςχετικϊ με την  ηλεκτρονικό υπεύθυνη δόλωςη το  ϊρθρο εικοςτό ϋβδομο τησ από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το ϊρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατϊ τισ παραγρϊφουσ 1 και 
2  του οπούου:" Η υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεύ να ςυντϊςςεται 
ςτην Ενιαύα Ψηφιακό Πύλη τησ Δημόςιασ Διούκηςησ του ϊρθρου 52 του ν. 4635/2019, μϋςω τησ 
ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ «e-Dilosi». Η ηλεκτρονικό υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται και γύνεται 
αποδεκτό ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο εικοςτό τϋταρτο ϊρθρο τησ παρούςασ.  2. Η 
αυθεντικοπούηςη που πραγματοποιεύται για τη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ τησ παρ. 1 του 
παρόντοσ ϋχει την ύδια ιςχύ με τη βεβαύωςη γνόςιου υπογραφόσ του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνύα που αναγρϊφεται ςτην προηγμϋνη ό εγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό ςφραγύδα του 
Υπουργεύου Ψηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ αντιςτοιχεύ ςτην ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ ηλεκτρονικόσ 
υπεύθυνησ δόλωςησ. Εφόςον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφύου, η ηλεκτρονικό υπεύθυνη 
δόλωςη, τόςο ωσ ηλεκτρονικό όςο και ωσ ϋντυπο ϋγγραφο, ςυνιςτϊ ϋγγραφο βϋβαιησ χρονολογύασ". 

xxxvi Για τουσ φορεύσ του Βιβλύου ΙΙ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 259 του ν.4412/2016 
xxxvii Ομούωσ προβλϋπεται και ςτην περύπτωςη υποβολόσ προςφορών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 92 παρ. 

8 του ν.4412/201 
xxxviii Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα. 
xxxix Πρβλ. ϊρθρο 14 παρ. 1.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα. 
xl Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xli Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xlii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών 

μϋςων). 
xliii  Πρβλ. ϊρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
xliv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
xlv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
xlvi Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
xlvii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xlviii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xlix Η φρϊςη «ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικόσ ϋλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνϋδριο, 

ςύμφωνα με τα ϊρθρα 324 ϋωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προςτύθεται ςτη διακόρυξη μόνο ςτισ 
περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη προςυμβατικού ελϋγχου. 

l Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
li Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
lii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
liii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
liv Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
lv Πρβλ. ϊρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
lvi  Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
lvii Πρβλ. ϊρθρο 15 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημόςια Ϊργα 
lviii Πρβλ. ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
lix Πρβλ. ϊρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
lx Πρβλ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
lxi Πρβλ. παρ. 1 του ϊρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
lxii Πρβλ. ϊρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. ϊρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
lxiii

 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
lxiv

  Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
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lxv

   Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
lxvi

   Πρβλ ϊρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
lxvii   Πρβλ.  ϊρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
lxviii Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
lxix Πρβλ. ϊρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
lxx Πρβλ. ϊρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016. 
lxxi  Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
lxxii Από 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 κατϊργηςε το π.δ 

113/2010. 
lxxiii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ 

ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ διακόρυξησ. 

lxxiv Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων, ενϊριθμοσ ϋργου 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. Πρβλ. ϊρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

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

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

ΕΗΔΗ-Δημόςια Ϊργα). 
lxxviii Πρβλ. ϊρθρο 102 ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με  το ϊρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 

και  ϋκθεςη ςυνεπειών ρυθμύςεων επύ του ωσ ϊνω ϊρθρου 42 ν. 4781/2021  
lxxix  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). 

lxxx 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 περ. β  του ϊρθρου 156 
ν. 4412/2016.  

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

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

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

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (Πρβλ. ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lxxxv Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
lxxxvi  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 ). 
lxxxvii  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ 

τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο, μη 
ςυνυπολογιζομϋνων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ (Πρβλ. ϊρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

lxxxviii Πρβλ. ϊρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
lxxxix Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
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xc υμπληρώνεται ανϊλογα με το εϊν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ, η οπούα μπορεύ 

να ανϋρχεται μϋχρι του δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ αναθεώρηςη 
και Υ.Π.Α. 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. 

xci Πρβλ. ϊρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό, ςτο 
παρόν ϊρθρο τησ Διακόρυξησ, ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ.  

xcii Πρβλ. ϊρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.  
xciii Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
xciv Πρβλ. ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εϊν η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ϋργου εύναι μεγαλύτερη 

του ενόσ εκατομμυρύου (1.000.000) ευρώ ό τμόματόσ του, τύθεται η ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν 
ςημεύο τησ διακόρυξησ δημοπρϊτηςησ κϊθε διαδικαςύασ ανϊθεςησ, εφόςον ο χρόνοσ παρϊδοςησ 
του ϋργου ό του τμόματοσ εύναι μικρότεροσ κατϊ δϋκα τοισ εκατό (10%) του προβλεπόμενου ςτη 
ςύμβαςη.  Σο ςυνολικό ύψοσ τησ πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ) δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πϋντε 
τοισ εκατό (5%) τησ αξύασ τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ του ϋργου, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
Υ.Π.Α. Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα μικρότερη του ενόσ εκατομμυρύου (1.000.000) ευρώ η 
ςχετικό πρόβλεψη εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

xcv Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών μπορεύ να καθορύζεται όριο ποςοςτού 
ϋκπτωςησ, πϊνω από το οπούο ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςκομύζει, επιπλϋον τησ 
εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, πρόςθετη εγγύηςη, κλιμακωτϊ αυξανόμενη βϊςει του ποςοςτού 
ϋκπτωςησ. Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 4 τελευταύο εδϊφιο ν. 4412/2016. 

xcvi  Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
xcvii Πρβλ. ϊρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
xcviii Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
xcix  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 
καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πϋντε τοισ εκατό (5%) 
τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Η επιςτροφό τησ ανωτϋρω εγγύηςησ λαμβϊνει χώρα μετϊ 
από την ολοκλόρωςη τησ περιόδου εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ..  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. Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 10 του ν. 
4412/2016. 

c Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
ci 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). 

cii Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 13, καθώσ και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ 
προσ τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 

ciii  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

civ 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. 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του οπούου: «Στισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργων…., οι 
προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για χρονικό διϊςτημα που ορύζεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και ανϋρχεται κατ’ ελϊχιςτον ςε δϋκα (10) μόνεσ, μϋςα ςτο οπούο πρϋπει να 
ςυναφθεύ η ςύμβαςη. Ειδικότερα, ςτουσ διαγωνιςμούσ που υπόκεινται ςτον προςυμβατικό ϋλεγχο 

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω





60 

 

                                                                                                                                                                  
νομιμότητασ του Ελεγκτικού Συνεδρύου, ο ωσ ϊνω χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών προςαυξϊνεται 
κατϊ τρεισ (3) επιπλϋον μόνεσ αντύςτοιχα».  

cv Πρβλ. ϊρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
cvi  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, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ του ν. 3548/2007, ςτον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

cvii Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη διαβούλευςη επύ των 
δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα προσ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται το ϊρθρο 20Α, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

cviii Πρβλ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να 
καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ ό του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

cix  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 τισ 
διατϊξεισ του  ϊρθρου 45  του  π.δ/τοσ 71/2019 ). 

cx Για την κατανόηςη πρακτικών διαδικαςιών, ιδύωσ κατϊ την εξϋταςη τησ ςυμμετοχόσ τρύτων χωρών 
ςε διαγωνιςμούσ, βλ. τισ «Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη ςυμμετοχό τρύτων χωρών ςτην αγορϊ 
δημοςύων ςυμβϊςεων τησ ΕΕ», Βρυξϋλλεσ, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

cxi ύμφωνα με το ιςχύον κεύμενο τησ Δ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
cxii Για το ϋλεγχο των χωρών που ϋχουν ςυνϊψει ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη δεσ την ιςτοςελύδα τησ 

Επιτροπόσ https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
cxiii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxiv Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ότι, ςτο ΕΕΕ, η αναφορϊ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη” 
νοεύται, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη”, 
η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕ αφορϊ μόνο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

cxv Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
cxvi Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 2Α τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016. χετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ 

οικονομικού φορϋα  περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΕ 
cxvii  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. 

cxviii  Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 
τησ  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. 

cxix  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. . 

cxx  χετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΕ 
cxxi  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΕΕΕ 

( Ωλλοι Λόγοι Αποκλειςμού που ενδϋχεται να προβλϋπονται από την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ 
μϋλουσ τησ α.α ό του α.φ ). 

cxxii Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 239 του ν. 4782/2 
cxxiii Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
cxxiv Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, 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.  

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

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

 χετικϊ με την προςκόμιςη αποδεύξεων για τα επανορθωτικϊ μϋτρα βλ. την απόφαςη τησ 14ησ 
Ιανουαρύου 2021 του ΔΕΕ ςτην υπόθεςη C‑387/19 

cxxvii Πρβλ ϊρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
cxxviii Πρβλ. απόφαςη υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΥΕΚ 385 τεύχοσ ΤΟΔΔ, 25-05-2020), η οπούα 

εξακολουθεύ να ιςχύει ϋωσ την  ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ παρ. 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
cxxix  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για 

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

cxxx  Πρβλ. ϊρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οπούο επανόλθαν ςε ιςχύ τα ϊρθρα 105 και 106 
του ν. 3669/2008, μϋχρι την ϋκδοςη του π.δ. του ϊρθρου  

cxxxi  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ 
πτυχύα του ΜΕΕΠ ό, από την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. ϊρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

cxxxii  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 ό του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ε κϊθε περύπτωςη και για το 
μεταβατικό χρονικό διϊςτημα ιςχύοσ των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008, όπωσ αυτό 
προκύπτει από το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ του  τελευταύου, 
επιςημαύνεται ότι, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να περιγρϊφει τισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ ανϊλογα με 
τα προβλεπόμενα ςτο π.δ. 71/2019, τηρουμϋνων των ειδικότερων ρυθμύςεων του ϊρθρου 76 του 
ν. 4412/2016 αναφορικϊ με τισ πϋραν των προβλεπόμενων απαιτόςεων για την εγγραφό και 
κατϊταξη ςε τϊξη των οικεύων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντύςτοιχου προώπολογιςμού 
ανϊ κατηγορύα ϋργου. 

cxxxiii
 Πρβλ. ϊρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 

cxxxiv  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 του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε ςε βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. 
ε κϊθε περύπτωςη και για το μεταβατικό χρονικό διϊςτημα ιςχύοσ των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 
3669/2008, όπωσ αυτό προκύπτει από το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ 
του  τελευταύου, επιςημαύνεται ότι,  η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να περιγρϊφει τισ ςχετικϋσ 
απαιτόςεισ ανϊλογα με τα προβλεπόμενα ςτο π.δ. 71/2019, τηρουμϋνων των ειδικότερων 
ρυθμύςεων του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικϊ με τισ πϋραν των προβλεπόμενων 
απαιτόςεων για την εγγραφό και κατϊταξη ςε τϊξη των οικεύων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 
112), αντύςτοιχου προώπολογιςμού ανϊ κατηγορύα ϋργου..  

cxxxv
 ΠΡΟΟΦΗ Δεν θα πρϋπει να ςυγχϋεται η ϋννοια τησ επαγγελματικόσ καταλληλόλητασ του ϊρθρου  
22.Β  με την ϋννοια τησ επαγγελματικόσ ικανότητασ  

cxxxvi
  Πρβλ. ϊρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016. 

cxxxvii Πρβλ. ϊρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
cxxxviii 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 
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πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

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

cxl  Προαιρετικό επιλογό ςυμπλόρωςησ του εδαφύου.  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. 

cxli 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. 

cxlii Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
cxliii  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του 

οικονομικού φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΕΕΕ από το 
ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 
1 του  ν. 4412/2016. 

cxliv  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016 
cxlv Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςη τησ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
cxlvi Βλ. ενδεικτικϊ τΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Σμόμα) 
cxlvii Πρβλ. ϊρθρο 79 παρ. 8, ςε ςυνδυαςμό  με ϊρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
cxlviii 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. 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. 

cxlix Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cl  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." 

cli Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clii Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ υπογρϊφονται και γύνονται αποδεκτϋσ ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2. β) τησ παρούςασ  
cliiiΠρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 ϋγγραφο τησ Αρχόσ «Ενημϋρωςη για ζητόματα αποδεικτικών 

φορολογικόσ ενημερότητασ (αυτόματη ϊντληςη αποδεικτικού - ενημερότητα ςε παρελθόντα 
χρόνο)» (ΑΔΑ: Χ5ΨΟΞΣΒ-9ΓΡ). 

cliv  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
clv Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clvi Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ϋγγραφο τησ Αρχόσ «Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ 

Υερεγγυότητασ» (ΑΔΑ: 9ΒΚΨΟΞΣΒ-7Δ6). 
clvii  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  

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

clx Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
clxi Πρβλ. ϊρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
clxii Για τισ αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ  εταιρεύεσ ιδρυθεύςεσ ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ςχετικό εύναι το 

Παρϊρτημα Ι τησ οδηγύασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οπούα αναδιατυπώθηκε η Οδηγύα 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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77/91/ΕΟΚ (Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων αρ Ν26/1). Πρβλ. τΕ 303/2020 
(επταμελόσ). 

clxiii Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 239 του ν. 4782/21. 
clxiv Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clxv η οπούα εκδύδεται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επιςημαύνεται ότι 

τα πτυχύα των εγγεγραμμϋνων ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που εύναι ςε 
ιςχύ κατϊ την 3η Ιουλύου 2019 εξακολουθούν να ιςχύουν ωσ την 1η επτεμβρύου 2021, εφόςον 
πληρούνται οι προώποθϋςεισ του νομοθετικού πλαιςύου που ύςχυε ϋωσ και την 2α Ιουλύου 2019 
(Πρβλ. ϊρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

clxvi Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016.  
clxvii

 Πρβλ. ϊρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
clxviii  Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
clxix Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
clxx ύμφωνα με το ϊρθρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγρϊφονται υποχρεωτικϊ:  

α. η Ανώνυμη Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ που προβλϋπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτικό Κεφαλαιουχικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλό ό κατϊ μετοχϋσ) Εταιρεύα που προβλϋπονται ςτον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώσ και οι ομόρρυθμοι εταύροι αυτών, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οπούο περιλαμβϊνονται ο 

αλληλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
    ςτ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που ςυςτόνεται κατϊ τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που ςυςτόνεται 

κατϊ τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αςτικό Εταιρεύα με οικονομικό ςκοπό (ϊρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαώκόσ Όμιλοσ Οικονομικού Σκοπού που προβλϋπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ 

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και ϋχει την ϋδρα του ςτην ημεδαπό, 
     ι. η Ευρωπαώκό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ϋχει την 

ϋδρα τησ ςτην ημεδαπό, 
     ια. η Ευρωπαώκό Συνεταιριςτικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

207) και ϋχει την ϋδρα τησ ςτην ημεδαπό, 
      ιβ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηρούν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που 

αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 29 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ϋχουν ϋδρα ςε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηρούν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που 
ϋχουν ϋδρα ςε τρύτη χώρα και νομικό μορφό ανϊλογη με εκεύνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφϋρεται ςτην περύπτωςη ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα, μϋςω των οπούων ενεργούν εμπορικϋσ πρϊξεισ ςτην ημεδαπό 
τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ προςώπων που ϋχουν την κύρια εγκατϊςταςη ό την ϋδρα 
τουσ ςτην αλλοδαπό και δεν εμπύπτουν ςτισ περιπτώςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξύα που καταχωρύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 293 παρϊγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
clxxi Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016.  
clxxii  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». 
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clxxiii  την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 

αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 
clxxiv  Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
clxxv  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clxxvi Πρβλ. ϊρθρο 93 του ν. 4412/2016. 
clxxvii Πρβλ. ϊρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
clxxviii 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. 

clxxix  Πρβλ. ϊρθρο 58 του ν. 4412/2016  
clxxx Πρβλ ϊρθρο 176 ν. 4412/2016. τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, για ϋργα προώπολογιςμού ανώτερου 

των δϋκα εκατομμυρύων (10.000.000) ευρώ, μπορεύ να εγκριθεύ και να περιληφθεύ ρότρα περύ 
διαιτητικόσ επύλυςησ κϊθε διαφορϊσ που προκύπτει ςχετικϊ με την εφαρμογό, την ερμηνεύα ό το 
κύροσ τησ ςύμβαςησ. Για ϋργα κατώτερου προώπολογιςμού, απαιτεύται για τη ςυμπερύληψη 
αντύςτοιχησ ρότρασ η ςύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού ςυμβουλύου. Μπορεύ να τεθεύ ςτο 
ςημεύο αυτό ό ςτην ΕΤ. τα ςυμβατικϊ τεύχη που ϋχει περιληφθεύ ρότρα περύ διαιτητικόσ 
επύλυςησ, δύναται να προβλϋπεται ςτϊδιο ςυμβιβαςτικόσ επύλυςησ κϊθε διαφορϊσ, που προηγεύται 
τησ προςφυγόσ ςτη διαιτηςύα  

clxxxi το παρόν ςημεύο τησ Διακόρυξησ ό ςτην ΕΤ μπορεύ να τεθεύ ρητϊ η πρόβλεψη για τη ςύςταςη 
καταςκευαςτικόσ κοινοπραξύασ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: ΨΡΝΘ7ΛΗ-Β7Ω
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