
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 
 
 
 
 
 
 

  





2 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δημοκρατίας 2, 82131, Χίος 

  
Α.Π. 99610/07-12-2021 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«Βελτίωση της Πρόσβασης 
σε Γεωργική Γη και 
Κτηνοτροφικές 
Εκμεταλλεύσεις Δήμου 
Ηρωικής Νήσου Ψαρών» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3 

 
 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ 

   
CPV: 
 
 
 
 
 

 
45233120-6 (Έργα οδοποιίας) 
 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

 
4 Ο Δη μος Χί ου 

 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδο χου  κατασκευη ς του ε ργου: 
 

«Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου 
Ηρωικής Νήσου Ψαρών 

 
Εκτιμώμενης αξίας  878.327,47 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
 
 

που θα δίεξαχθεί  συ μφωνα με:  
α) τίς δίατα ξείς του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τους ο ρους της παρου σας 

 





3 

Πίνακας περιεχομένων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ .......................................................................................................................................... 4 

Άρθρο 1:  Κυ ρίος του Έργου/ Αναθε τουσα Αρχη / Στοίχεί α επίκοίνωνί ας .............................. 4 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της συ μβασης καί τευ χη ........................................................................... 4 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονίκη  υποβολη  φακε λου προσφορα ς ............................................................ 6 

Άρθρο 4: Δίαδίκασί α  ηλεκτρονίκη ς αποσφρα γίσης καί αξίολο γησης των προσφορω ν/ 
Κατακυ ρωση/  Συ ναψη συ μβασης/ Προδίκαστίκε ς προσφυγε ς/Προσωρίνη  δίκαστίκη  
προστασί α ................................................................................................................................. 8 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της συ μβασης κατα  το στα δίο της εκτε λεσης – Σείρα  ίσχυ ος ............... 17 

Άρθρο 6: Γλω σσα δίαδίκασί ας ................................................................................................ 18 

Άρθρο 7: Εφαρμοστε α νομοθεσί α........................................................................................... 19 

Άρθρο 8: Χρηματοδο τηση του Έργου, Φο ροί, Δασμοί ,  κ.λ.π.- Πληρωμη  Αναδο χου ............. 21 

Άρθρο 9:  Συμπλη ρωση – αποσαφη νίση πληροφορίω ν καί δίκαίολογητίκω ν ...................... 21 

Άρθρο 10:  Απο φαση ανα ληψης υποχρε ωσης - Έγκρίση δε σμευσης πί στωσης ................... 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ....................................................................................................................................... 23 

Άρθρο 11:  Τί τλος, πρου πολογίσμο ς, το πος, περίγραφη  καί ουσίω δη χαρακτηρίστίκα  του 
ε ργου ........................................................................................................................................ 23 

Άρθρο 12: Προθεσμί α εκτε λεσης του ε ργου ........................................................................... 24 

Άρθρο 13: Δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης - Όροί υποβολη ς προσφορω ν ........................... 24 

Άρθρο 14: Κρίτη ρίο Ανα θεσης ................................................................................................ 25 

Άρθρο 15: Εγγυ ηση συμμετοχη ς ............................................................................................. 25 

Άρθρο 19: Χρο νος ίσχυ ος προσφορω ν ................................................................................... 29 

Άρθρο 20: Δημοσίο τητα/ Δαπα νες δημοσί ευσης ................................................................... 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄........................................................................................................................................ 32 

Άρθρο 21: Δίκαίου μενοί συμμετοχη ς στη δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης........................... 32 

Άρθρο 22: Κρίτη ρία ποίοτίκη ς επίλογη ς ................................................................................ 32 

Άρθρο 23: Αποδείκτίκα  με σα κρίτηρί ων ποίοτίκη ς επίλογη ς ................................................ 38 

Άρθρο 24 :  Περίεχο μενο Φακε λου Προσφορα ς ..................................................................... 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ....................................................................................................................................... 51 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβί α ......................................................................................................... 51 

Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστε ο Δί καίο- Επί λυση Δίαφορω ν ......................................................... 51 

Άρθρο 26 :  Δία φορες ρυθμί σείς.............................................................................................. 52 
 





4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τουσα αρχη : ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Οδο ς  : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2  
Ταχ.Κωδ. : 82131 
Τηλ. : 2271351619 
Γενίκη  Δίευ θυνση 
στο Δίαδί κτυο 
(URL)                       

  
 
www.chios.gov.gr 

E-Mail : protokollo_texnikis@chios.gov.gr 
Πληροφορί ες:  : abazisjohn@yahoo.gr 

1.2 Εργοδο της η  Κυ ρίος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  
                         Αρίθμο ς Φορολογίκου  Μητρω ου (Α.Φ.Μ.): 090406463 
                         Κωδίκο ς ηλεκτρονίκη ς τίμολο γησης: 
1.3       Φορε ας κατασκευη ς του ε ργου: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου 
1.4       Προί σταμε νη Αρχη  : Η Οικονομική Επιτροπή και κατά περίπτωση το Δημ. Συμβούλιο του   
                    Δήμου Χίου 
1.5       Δίευθυ νουσα Υπηρεσί α : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου 
1.6       Αρμο δίο Τεχνίκο  Συμβου λίο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (Π. Βοστάνη 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη) 
 

 
Εφο σον οί ανωτε ρω υπηρεσί ες μεταστεγασθου ν κατα  τη δία ρκεία της δίαδίκασί ας συ ναψης η  
εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νταί να δηλω σουν α μεσα τα νε α τους στοίχεί α στους προσφε ροντες η  
στον ανα δοχο. 
Εφο σον οί ανωτε ρω υπηρεσί ες η /καί τα αποφαίνο μενα ο ργανα του Φορε α Κατασκευη ς 
καταργηθου ν, συγχωνευτου ν η  με οποίονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δία ρκεία της 
δίαδίκασί ας συ ναψης η  εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νταί να δηλω σουν α μεσα,  στους 
προσφε ροντες5 η  στον ανα δοχο τα στοίχεί α των υπηρεσίω ν η  αποφαίνο μενων οργα νων, τα οποί α 
κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολίκο  δία δοχο των εν λο γω οργα νων που υπείσε ρχονταί στα 
δίκαίω ματα καί υποχρεω σείς τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης κατα  την ε ννοία της περίπτ. 14 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, γία τον παρο ντα ηλεκτρονίκο  δίαγωνίσμο , εί ναί τα ακο λουθα : 
α) η παρου σα δίακη ρυξη, 
β) το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ)6   
γ)το ε ντυπο οίκονομίκη ς προσφορα ς, ο πως παρα γεταί απο  την είδίκη  ηλεκτρονίκη  φο ρμα του 
υποσυστη ματος, 
δ) ο πρου πολογίσμο ς δημοπρα τησης,  
ε) το τίμολο γίο δημοπρα τησης,  
στ) η είδίκη  συγγραφη  υποχρεω σεων, 
ζ) η τεχνίκη  συγγραφη  υποχρεω σεων  
η) το τευ χος συμπληρωματίκω ν τεχνίκω ν προδίαγραφω ν, 
θ) το υπο δείγμα ….7 
ί) το τευ χος τεχνίκη ς περίγραφη ς, 
ία) η τεχνίκη  μελε τη, 
ίβ)τυχο ν συμπληρωματίκε ς πληροφορί ες καί δίευκρίνί σείς που θα παρασχεθου ν απο  την αναθε τουσα 
αρχη   επί  ο λων των ανωτε ρω 
ίγ) ............................8 
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2.2 Προσφε ρεταί ελευ θερη, πλη ρης, α μεση καί δωρεα ν ηλεκτρονίκη  προ σβαση στα ε γγραφα της 
συ μβασης9 στον είδίκο , δημο σία προσβα σίμο, χω ρο “ηλεκτρονίκοί  δίαγωνίσμοί ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς (www.chios.gov.gr) αναρτα ταί 
σχετίκη  ενημε ρωση με αναφορα  στον συστημίκο  αρίθμο  δίαγωνίσμου  καί δίασυ νδεση στον ανωτε ρω 
ψηφίακο  χω ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θε εί δους επίκοίνωνί α καί ανταλλαγη  πληροφορίω ν πραγματοποίεί ταί με σω της δίαδίκτυακη ς 
πυ λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
.................................................................................  10  11 
 
2.3 Εφο σον ε χουν ζητηθεί  εγκαί ρως, η τοί ε ως την 31/12/2021 12  η αναθε τουσα αρχη  παρε χεί σε 
ο λους τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στη δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματίκε ς 
πληροφορί ες σχετίκα  με τα ε γγραφα της συ μβασης, το αργο τερο στίς 07/01/202213 
 
Απαντη σείς σε τυχο ν δίευκρίνί σείς που ζητηθου ν, αναρτω νταί στον δημο σία προσβα σίμο 
ηλεκτρονίκο  χω ρο του δίαγωνίσμου  στην προαναφερο μενη πυ λη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί  με τα υπο λοίπα ε γγραφα της συ μβασης προς ενημε ρωση των 
ενδίαφερο μενων οίκονομίκω ν φορε ων, οί οποί οί εί ναί υποχρεωμε νοί να ενημερω νονταί με δίκη  τους 
ευθυ νη με σα απο  τον υπο ψη ηλεκτρονίκο  χω ρο. 
 
Η αναθε τουσα αρχη  παρατεί νεί την προθεσμί α παραλαβη ς των προσφορω ν, ου τως ω στε ο λοί οί 
ενδίαφερο μενοί οίκονομίκοί  φορεί ς να μπορου ν να λα βουν γνω ση ο λων των αναγκαί ων 
πληροφορίω ν γία την κατα ρτίση των προσφορω ν στίς ακο λουθες περίπτω σείς: 
 
α) ο ταν, γία οποίονδη ποτε λο γο, προ σθετες πληροφορί ες, αν καί ζητη θηκαν απο  τον οίκονομίκο  
φορε α ε γκαίρα, δεν ε χουν παρασχεθεί  το αργο τερο τε σσερίς (4) ημε ρες πρίν απο  την προθεσμί α που 
ορί ζεταί γία την παραλαβη  των προσφορω ν,  
 
β) ο ταν τα ε γγραφα της συ μβασης υφί στανταί σημαντίκε ς αλλαγε ς.  
 
Η δία ρκεία της παρα τασης θα εί ναί ανα λογη με τη σπουδαίο τητα των πληροφορίω ν που ζητη θηκαν η  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν οί προ σθετες πληροφορί ες δεν ε χουν ζητηθεί  ε γκαίρα η  δεν ε χουν σημασί α γία την 
προετοίμασί α κατα λληλων προσφορω ν, η παρα ταση της προθεσμί ας εναπο κείταί στη δίακρίτίκη  
ευχε ρεία της αναθε τουσας αρχη ς. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της δίαγωνίστίκής δίαδίκασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτίκής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς καί σημαντίκές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσίεύονταί στο ΚΗΜΔΗΣ14. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οί οίκονομίκοί φορείς δεσμεύονταί ότί: 
 
α) τηρούν καί θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επίλεγούν,  
τίς υποχρεώσείς τους που απορρέουν από τίς δίατάξείς της περίβαλλοντίκής, κοίνωνίκοασφαλίστίκής 
καί εργατίκής νομοθεσίας, που έχουν θεσπίστεί με το δίκαίο της Ένωσης, το εθνίκό δίκαίο, συλλογίκές 
συμβάσείς ή δίεθνείς δίατάξείς περίβαλλοντίκού, κοίνωνίκού καί εργατίκού δίκαίου, οί οποίες 
απαρίθμούνταί στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεταί καί βεβαίώνεταί από τα όργανα που επίβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεων καί τίς αρμόδίες δημόσίες αρχές καί υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης καί της αρμοδίότητάς τους 15, 

 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμίτα, παράνομα ή καταχρηστίκά καθ΄ όλη τη δίάρκεία της δίαδίκασίας 
ανάθεσης, αλλά καί κατά το στάδίο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επίλεγούν καί 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα γία να δίαφυλάξουν την εμπίστευτίκότητα των πληροφορίών που 
έχουν χαρακτηρίσθεί ως τέτοίες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οί προσφορε ς  υποβα λλονταί απο  τους ενδίαφερομε νους ηλεκτρονίκα , με σω της 
δίαδίκτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρί την καταληκτίκη  
ημερομηνί α καί ω ρα που ορί ζεταί στο α ρθρο 18 της παρου σας δίακη ρυξης, σε ηλεκτρονίκο  
φα κελο του υποσυστη ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» καί υπογρα φονταί, τουλα χίστον,  με 
προηγμε νη ηλεκτρονίκη  υπογραφη , η οποί α υποστηρί ζεταί απο  αναγνωρίσμε νο (εγκεκρίμε νο) 
πίστοποίητίκο , συ μφωνα με την παρ. 2 του α ρθρου 37 του ν. 4412/2016. 16   
 
Γία τη συμμετοχη  στην παρου σα δίαδίκασί α οί ενδίαφερο μενοί οίκονομίκοί  φορεί ς ακολουθου ν  τη  
δίαδίκασί α εγγραφη ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 της Κοίνη ς Υπουργίκη ς Απο φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ε νωση οίκονομίκω ν φορε ων υποβα λλεί κοίνη  προσφορα , η οποί α υποχρεωτίκα  υπογρα φεταί, 
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, εί τε απο  ο λους τους οίκονομίκου ς φορεί ς που αποτελου ν την ε νωση, 
εί τε απο  εκπρο σωπο  τους, νομί μως εξουσίοδοτημε νο. Στην προσφορα ,  προσδίορί ζεταί η ε κταση 
καί το εί δος της συμμετοχη ς του κα θε με λους της ε νωσης, συμπερίλαμβανομε νης της κατανομη ς 
αμοίβη ς μεταξυ  τους,  καθω ς καί ο εκπρο σωπος/συντονίστη ς αυτη ς. Η εν λο γω δη λωση 
περίλαμβα νεταί εί τε στο ΕΕΕΣ (Με ρος ΙΙ. Ενο τητα Α) εί τε στη συνοδευτίκη  υπευ θυνη δη λωση 
που δυ ναταί να υποβα λλουν τα με λη της ε νωσης.  
 
3.2 Στον ηλεκτρονίκό φάκελο προσφοράς περίέχονταί: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδείξη «Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδείξη  «Οίκονομίκή Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονταί, με χρήση του σχετίκού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοίχεία εκείνα που έχουν εμπίστευτίκό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
ορίζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλεί στον οίκείο  (υπο)φάκελο σχετίκή αίτίολόγηση με τη 
μορφή ψηφίακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τίς σχετίκές δίατάξείς νόμου ή 
δίοίκητίκές πράξείς που επίβάλλουν την εμπίστευτίκότητα της συγκεκρίμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονίκής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονταί ως εμπίστευτίκές πληροφορίες 
σχετίκά με τίς τίμές μονάδος, τίς προσφερόμενες ποσότητες καί την οίκονομίκή προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοίχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπίεσμένων 
ηλεκτρονίκών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονίκό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επίθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσεί ως εμπίστευτίκά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπεί να 
τα υποβάλλεί ως χωρίστά ηλεκτρονίκά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωρίστό ηλεκτρονίκό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπίεσμένων ηλεκτρονίκών αρχείων που να 
περίλαμβάνεί αυτά. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5 Ο χρήστης – οίκονομίκός φορέας υποβάλλεί τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περίγράφεταί κατωτέρω: 
 
α) Τα στοίχεία καί δίκαίολογητίκά που περίλαμβάνονταί στον (υπο)φάκελο με την ένδείξη 
«Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής»  είναί τα ορίζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονταί από 
τον οίκονομίκό φορέα ηλεκτρονίκά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) καί γίνονταί 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πρίν από την ημερομηνία καί ώρα αποσφράγίσης των προσφορών που ορίζεταί στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονταί στην Αναθέτουσα Αρχή17, με ευθύνη του οίκονομίκού φορέα 
οί πρωτότυπες εγγυήσείς συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονταί ηλεκτρονίκά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεταί ως απαράδεκτη.18 
 
Οί ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητίκές επίστολές συμμετοχής προσκομίζονταί σε κλείστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεταί τουλάχίστον ο αποστολέας, τα στοίχεία του παρόντος δίαγωνίσμού καί ως 
παραλήπτης η Επίτροπή Δίαγωνίσμού. 
 
Η προσκόμίση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποίείταί είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομίκώς, επί αποδείξεί. Το βάρος απόδείξης της έγκαίρης προσκόμίσης φέρεί ο οίκονομίκός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδείκνύεταί με  τον αρίθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετίκού αποδείκτίκού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επίλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομίκώς, ο 
οίκονομίκός φορέας αναρτά, εφόσον δεν δίαθέτεί αρίθμό έγκαίρης είσαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία καί ώρα αποσφράγίσης των 
προσφορών, μέσω της λείτουργίας «επίκοίνωνία», τα σχετίκό αποδείκτίκό στοίχείο προσκόμίσης 
(αποδείκτίκό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκείμένου να ενημερώσεί 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετίκά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμίση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα δίαγωνίσμό. 
 
γ) Οί προσφέροντες συντάσσουν την οίκονομίκή τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοίχη 
είδίκή ηλεκτρονίκή φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oί προσφέροντες δύνανταί να προβαίνουν, μέσω των λείτουργίών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επίμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασίών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επίμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.19 
 
ε) Στη συνέχεία, οί προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονίκά αρχεία 
[«εκτυπώσείς» των Δίκαίολογητίκών Συμμετοχής καί της Οίκονομίκής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονταί αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχίστον προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή, η οποία υποστηρίζεταί από αναγνωρίσμένο 
(εγκεκρίμένο) πίστοποίητίκό καί επίσυνάπτονταί στους αντίστοίχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημίκή υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποίεί 
αυτοματοποίημένους ελέγχους επίβεβαίωσης της ηλεκτρονίκής προσφοράς σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονίκά αρχεία (Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής καί Οίκονομίκή Προσφορά) καί εφόσον 
οί έλεγχοί αυτοί  αποβούν επίτυχείς η προσφορά υποβάλλεταί  στο υποσύστημα. Δίαφορετίκά, η 
προσφορά δεν υποβάλλεταί καί το υποσύστημα ενημερώνεί τους προσφέροντες με σχετίκό μήνυμα 
σφάλματος στη δίεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκείμένου οί τελευταίοί να προβούν στίς 
σχετίκές ενέργείες δίόρθωσης. 
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στ) Εφόσον οί οίκονομίκοί όροί δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στίς είδίκές ηλεκτρονίκές 
φόρμες του υποσυστήματος, οί προσφέροντες επίσυνάπτουν  τα σχετίκά ηλεκτρονίκά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.20 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεταί ηλεκτρονίκή απόδείξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεταί 
στον οίκονομίκό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονίκού ταχυδρομείου. 
 
Στίς περίπτω σείς που με την προσφορα  υποβα λλονταί δημο σία η /καί ίδίωτίκα  ε γγραφα, εί τε ε χουν 
παραχθεί  απο  τον ί δίο τον προσφε ροντα εί τε απο  τρί τους, αυτα  γί νονταί αποδεκτα , ανα  περί πτωση, 

συ μφωνα με  την παρ. β του α ρθρου 4.2.της παρου σας21  

η) Έως την ημε ρα καί ω ρα αποσφρα γίσης των προσφορω ν προσκομί ζονταί, με ευθυ νη του 
οίκονομίκου  φορε α, στην αναθε τουσα αρχη , σε ε ντυπη μορφη  καί σε κλείστο  φα κελο, στον οποί ο 
αναγρα φεταί ο αποστολε ας καί ως παραλη πτης η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου  του παρο ντος δίαγωνίσμου , 
τυχο ν στοίχεί α της ηλεκτρονίκη ς προσφορα ς του, η τοί των υποφακε λων «Δίκαίολογητίκα  
Συμμετοχη ς» καί «Οίκονομίκη  Προσφορα », τα οποί α απαίτεί ταί να προσκομίσθου ν σε πρωτο τυπα η  
ακρίβη  αντί γραφα22. 

Τε τοία στοίχεί α καί δίκαίολογητίκα  ενδείκτίκα  εί ναί : 

i) η πρωτο τυπη εγγυητίκη  επίστολη  συμμετοχη ς, πλην των περίπτω σεων που αυτη  εκδί δεταί 
ηλεκτρονίκα , α λλως η προσφορα  απορρί πτεταί ως απαρα δεκτη, συ μφωνα με τα είδίκο τερα 
ορίζο μενα στο α ρθρο 4.1. γ) της παρου σας, 

ii) αυτα  που δεν υπα γονταί στίς δίατα ξείς του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδείκτίκα  
συμβολαίογραφίκε ς ε νορκες βεβαίω σείς η  λοίπα  συμβολαίογραφίκα  ε γγραφα), 

iii) ίδίωτίκα  ε γγραφα τα οποί α δεν  ε χουν επίκυρωθεί  απο  δίκηγο ρο η  δεν φε ρουν θεω ρηση απο  
υπηρεσί ες καί φορεί ς της περί πτωσης α της παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η  δεν 
συνοδευ ονταί απο  υπευ θυνη δη λωση γία την ακρί βεία  τους, καθω ς καί 

iv) αλλοδαπα  δημο σία ε ντυπα ε γγραφα που φε ρουν την επίσημεί ωση της Χα γης (Apostille), η  
προξενίκη  θεω ρηση καί δεν ε χουν επίκυρωθεί   απο  δίκηγο ρο.  

Σε περί πτωση μη υποβολη ς ενο ς η  περίσσο τερων απο  τα ως α νω στοίχεί α καί δίκαίολογητίκα  που 
υποβα λλονταί σε ε ντυπη μορφη , πλην της πρωτο τυπης εγγυ ησης συμμετοχη ς, δυ ναταί να 
συμπληρω νονταί καί να υποβα λλονταί συ μφωνα με το α ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οί προσφέροντες δύνανταί να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πρίν την 
καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονίκού αρχείου Portable Document Format (PDF)23 που υποβάλλεταί 
σύμφωνα με τίς περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,24  μέσω της λείτουργίκότητας 
«Επίκοίνωνία» του υποσυστήματος. Πίστοποίημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαίτείταί απόφαση της τελευταίας, προβαίνεί στην απόρρίψη της σχετίκής ηλεκτρονίκής 
προσφοράς στο υποσύστημα πρίν την καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπίν, ο 
οίκονομίκός φορέας δύναταί να υποβάλεί εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετα  την καταληκτίκη  ημερομηνί α υποβολη ς προσφορω ν, ο πως ορί ζεταί στο α ρθρο 18 της 





9 

παρου σας, καί πρίν απο  την ηλεκτρονίκη  αποσφρα γίση, πίστοποίημε νος χρη στης της Αναθε τουσας 
Αρχη ς μεταβίβα ζεί την αρμοδίο τητα δίαχεί ρίσης του ηλεκτρονίκου  δίαγωνίσμου  σε πίστοποίημε νο 
χρη στη της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου . 
 
 
β) Η αναθε τουσα αρχη  δίαβίβα ζεί στον Προ εδρο της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου  τους κλείστου ς 
φακε λους  με τίς πρωτο τυπες εγγυη σείς συμμετοχη ς, που ε χουν προσκομίστεί , πρίν απο  την 
ημερομηνί α καί ω ρα αποσφρα γίσης των προσφορω ν που ορί ζεταί, ομοί ως, στο α ρθρο 18 της 
παρου σας.   
 
Η  Επίτροπη  Δίαγωνίσμου 25, κατα  την ημερομηνί α καί ω ρα που ορί ζεταί στο α ρθρο 18, προβαί νεί σε 
ηλεκτρονίκη  αποσφρα γίση του υποφακε λου «Δίκαίολογητίκα  Συμμετοχη ς» καί του υποφακε λου 
“Οίκονομίκη  Προσφορα ”, χωρί ς να παρε χεί στους προσφε ροντες προ σβαση στα υποβληθε ντα 
δίκαίολογητίκα  συμμετοχη ς η  στίς υποβληθεί σες οίκονομίκε ς προσφορε ς. 
 
γ)  Μετα  την ως α νω αποσφρα γίση, καί πρίν απο  την ε κδοση οποίασδη ποτε απο φασης σχετίκα  με την 
αξίολο γηση των προσφορω ν της παρου σας, η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , προβαί νεί στίς ακο λουθες 
ενε ργείες26: 
 
(i) αναρτα  στον ηλεκτρονίκο  χω ρο «Συνημμε να Ηλεκτρονίκου  Δίαγωνίσμου », τον σχετίκο  κατα λογο 
προσφερο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεταί απο  το υποσυ στημα, με δίκαί ωμα προ σβασης μο νον στους 
προσφε ροντες,  
 
ii) ελε γχεί εα ν προσκομί στηκαν οί απαίτου μενες πρωτο τυπες εγγυητίκε ς επίστολε ς συμμετοχη ς 
συ μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του α ρθρου 3 της παρου σας. Η προσφορα  οίκονομίκου  φορε α που 
παρε λείψε εί τε να προσκομί σεί την απαίτου μενη πρωτο τυπη εγγυ ηση συμμετοχη ς, σε περί πτωση 
υποβολη ς ε γχαρτης εγγυ ησης συμμετοχη ς, εί τε να υποβα λεί την απαίτου μενη εγγυ ηση ηλεκτρονίκη ς 
ε κδοσης στον οίκεί ο ηλεκτρονίκο  (υπο )-φα κελο με χρί την καταληκτίκη  ημερομηνί α υποβολη ς των 
προσφορω ν, απορρί πτεταί ως απαρα δεκτη, μετα  απο  γνω μη της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου , η οποί α 
συντα σσεί πρακτίκο , στο οποί ο περίλαμβα νονταί τα αποτελε σματα του ανωτε ρω ελε γχου καί 
υποβα λλεί στην αναθε τουσα αρχη  το σχετίκο  ηλεκτρονίκο  αρχεί ο, ως “εσωτερίκο ”, με σω της 
λείτουργί ας “επίκοίνωνί α” του υποσυστη ματος, προς ε γκρίση γία τη λη ψη απο φασης απο ρρίψης της 
προσφορα ς, συ μφωνα με την παρ. 1 του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρίσης του ανωτε ρω πρακτίκου  γία την απο ρρίψη της προσφορα ς, 
η αναθε τουσα αρχη  κοίνοποίεί  την απο φαση σε ο λους τους προσφε ροντες. 
Η απο φαση απο ρρίψης της προσφορα ς εκδί δεταί πρίν απο  την ε κδοση οποίασδη ποτε α λλης 
απο φασης σχετίκα  με την αξίολο γηση των προσφορω ν της παρου σας δίαδίκασί ας.27  
 
iii) Στη συνε χεία δίαβίβα ζεί τον σχετίκο  κατα λογο προσφερο ντων, κατα  σείρα  μείοδοσί ας, στην 
αναθε τουσα αρχη  καί στους προσφε ροντες, προκείμε νου να λα βουν γνω ση καί αναρτα  στον 
ηλεκτρονίκο  χω ρο «Συνημμε να Ηλεκτρονίκου  Δίαγωνίσμου », τον ως α νω κατα λογο, με δίκαί ωμα 
προ σβασης μο νο στους προσφε ροντες. 
 
δ) Ακολου θως, η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου  προβαί νεί, κατα  σείρα  μείοδοσί ας, σε ε λεγχο της ολο γραφης 
καί αρίθμητίκη ς αναγραφη ς των επίμε ρους ποσοστω ν ε κπτωσης  καί της ομαλη ς μεταξυ  τους σχε σης, 
βα σεί της παραγωγη ς σχετίκου  ψηφίακου  αρχεί ου, με σα απο  το υποσυ στημα.  
Γία την εφαρμογη  του ελε γχου ομαλο τητας, χρησίμοποίεί ταί απο  την Επίτροπη  Δίαγωνίσμου  η με ση 
ε κπτωση προσφορα ς (Εμ), συ μφωνα με τα ορίζο μενα στα α ρθρα 95 καί 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οί οίκονομίκε ς προσφορε ς, μετα  τίς τυχο ν αναγκαί ες δίορθω σείς, καταχωρί ζονταί, κατα  τη 
σείρα  μείοδοσί ας, στο πρακτίκο  της επίτροπη ς.  
 
στ) Στη συνε χεία, η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , την ί δία ημε ρα, ελε γχεί τα δίκαίολογητίκα  συμμετοχη ς 
του α ρθρου 24.2 της παρου σας, κατα  τη σείρα  της μείοδοσί ας, αρχί ζοντας απο  τον πρω το μείοδο τη. 
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Αν η ολοκλη ρωση του ελε γχου αυτου  δεν εί ναί δυνατη  την ί δία με ρα, λο γω του μεγα λου αρίθμου  των 
προσφορω ν, ελε γχονταί τουλα χίστον οί δε κα (10) πρω τες κατα  σείρα  μείοδοσί ας. Στην περί πτωση 
αυτη   η δίαδίκασί α συνεχί ζεταί τίς επο μενες εργα σίμες ημε ρες28. 
 
ζ) Η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , παρα λληλα με τίς ως α νω ενε ργείες, επίκοίνωνεί  με τους εκδο τες που 
αναγρα φονταί στίς υποβληθεί σες εγγυητίκε ς επίστολε ς, προκείμε νου να δίαπίστω σεί την εγκυρο τητα  
τους.29 Αν δίαπίστωθεί  πλαστο τητα εγγυητίκη ς επίστολη ς, ο υποψη φίος αποκλεί εταί απο  τον 
δίαγωνίσμο , υποβα λλεταί μηνυτη ρία αναφορα  στον αρμο δίο είσαγγελε α.  
 
η) Η περίγραφο μενη δίαδίκασί α καταχωρεί ταί στο πρακτίκο  της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου  η  σε 
παρα ρτημα  του, που υπογρα φεταί απο  τον Προ εδρο καί τα με λη της. 
 
Ως ασυνη θίστα χαμηλε ς προσφορε ς, τεκμαί ρονταί οίκονομίκε ς προσφορε ς που εμφανί ζουν απο κλίση 
μεγαλυ τερη των δε κα (10) ποσοστίαί ων μονα δων απο  τον με σο ο ρο του συνο λου των εκπτω σεων 
των παραδεκτω ν προσφορω ν που υποβλη θηκαν.  
 
Η αναθε τουσα αρχη  δυ ναταί να κρί νεί ο τί συνίστου ν ασυνη θίστα χαμηλε ς προσφορε ς καί προσφορε ς 
με μίκρο τερη η  καθο λου απο κλίση απο  το ως α νω ο ρίο.30 
 
Στίς παραπα νω περίπτω σείς, η αναθε τουσα αρχη  απαίτεί  απο  τους οίκονομίκου ς φορεί ς να 
εξηγη σουν την τίμη  η  το κο στος που προτεί νουν στην προσφορα  τους, εντο ς αποκλείστίκη ς 
προθεσμί ας εί κοσί (20) ημερω ν απο  την κοίνοποί ηση της σχετίκη ς προ σκλησης, η οποί α 
αποστε λλεταί με σω της λείτουργί ας «Επίκοίνωνί α» του υποσυστη ματος.  
 
Αν οίκονομίκο ς φορε ας δεν ανταποκρίθεί  στη σχετίκη  προ σκληση της αναθε τουσας αρχη ς εντο ς της 
α νω προθεσμί ας καί δεν υποβα λλεί εξηγη σείς, η προσφορα  του απορρί πτεταί ως μη κανονίκη  καί 
καταπί πτεί υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυητίκη  επίστολη  συμμετοχη ς. Αν οί εξηγη σείς δεν 
γί νουν αποδεκτε ς, η προσφορα  απορρί πτεταί, ωστο σο δεν καταπί πτεί η εγγυητίκη  επίστολη  
συμμετοχη ς. 
 
Οί παρεχο μενες εξηγη σείς του οίκονομίκου  φορε α, οί οποί ες υποβα λλονταί, ομοί ως, με σω της 
λείτουργί ας « Επίκοίνωνί α», ίδί ως ως προς τον προσδίορίσμο  οίκονομίκω ν μεγεθω ν, με τίς οποί ες ο 
προσφε ρων δίαμο ρφωσε την προσφορα  του, αποτελου ν δεσμευτίκε ς συμφωνί ες καί τμη μα της 
συ μβασης ανα θεσης που δεν μπορου ν να μεταβληθου ν καθ’ ο λη τη δία ρκεία εκτε λεσης της συ μβασης. 
 
Κατα  τα λοίπα  εφαρμο ζονταί τα αναλυτίκα  αναφερο μενα στα α ρθρα 88 καί 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου  ολοκληρω νεί τη συ νταξη του σχετίκου  πρακτίκου  με το αποτε λεσμα της 
δίαδίκασί ας, με το οποί ο είσηγεί ταί την ανα θεση της συ μβασης στον μείοδο τη (η  τη ματαί ωση της 
δίαδίκασί ας), καί υποβα λλεί στην αναθε τουσα αρχη  το σχετίκο  ηλεκτρονίκο  αρχεί ο, ως “εσωτερίκο ”, 
προς ε γκρίση, μεταβίβα ζοντας παρα λληλα ξανα  την αρμοδίο τητα δίαχεί ρίσης του ηλεκτρονίκου  
δίαγωνίσμου  στον αρμο δίο πίστοποίημε νο χρη στη της αναθε τουσας αρχη ς.  
 
Η αποδοχη  η  απο ρρίψη των εξηγη σεων των οίκονομίκω ν φορε ων, κατο πίν γνω μης της Επίτροπη ς 
Δίαγωνίσμου 31, η οποί α περίλαμβα νεταί στο ως α νω πρακτίκο , ενσωματω νεταί στην απο φαση της 
επο μενης περί πτωσης (θ). Γία την εξε ταση των εξηγη σεων δυ ναταί να συγκροτου νταί καί ε κτακτες 
επίτροπε ς η  ομα δες εργασί ας, κατα  τα ορίζο μενα στην παρ. 3 του α ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνε χεία, η αναθε τουσα αρχη  κοίνοποίεί  την απο φαση ε γκρίσης του πρακτίκου  σε ο λους τους 
προσφε ροντες, εκτο ς απο  εκεί νους, οποί οί αποκλεί στηκαν ορίστίκα , λο γω μη υποβολη ς η  
προσκο μίσης της πρωτο τυπης εγγυ ησης συμμετοχη ς, συ μφωνα με την περί πτωση (γ) της παρου σας 
παραγρα φου 4.1 καί παρε χεί προ σβαση στα υποβληθε ντα δίκαίολογητίκα  συμμετοχη ς καί στίς 
οίκονομίκε ς προσφορε ς των λοίπω ν προσφερο ντων. Κατα  της απο φασης αυτη ς χωρεί  προδίκαστίκη  
προσφυγη , κατα  τα ορίζο μενα στην παρα γραφο 4.3 της παρου σης. 
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ι) Επίσημαί νεταί, τε λος, ο τί, σε περί πτωση που οί προσφορε ς ε χουν την ί δία ακρίβω ς τίμη  (ίσο τίμες), 
η αναθε τουσα αρχη  επίλε γεί τον (προσωρίνο ) ανα δοχο με κλη ρωση μεταξυ  των οίκονομίκω ν φορε ων 
που υπε βαλαν ίσο τίμες προσφορε ς. Η κλη ρωση γί νεταί ενω πίον της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου  καί 
παρουσί α των οίκονομίκω ν φορε ων που υπε βαλαν τίς ίσο τίμες προσφορε ς, σε ημε ρα καί ω ρα που θα 
τους γνωστοποίηθεί   με σω της λείτουργίκο τητας “επίκοίνωνί α” του υποσυστη ματος. 
Τα αποτελε σματα της ως α νω κλη ρωσης ενσωματω νονταί, ομοί ως, στην απο φαση της προηγου μενης 
περί πτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  απο  την αξίολο γηση των προσφορω ν, η αναθε τουσα αρχη  προσκαλεί , στο πλαί σίο της 
παρου σας ηλεκτρονίκη ς δίαδίκασί ας συ ναψης συ μβασης καί με σω της λείτουργίκο τητας της 
«Επίκοίνωνί ας», τον προσωρίνο  ανα δοχο να υποβα λεί εντο ς προθεσμί ας δε κα (10) ημερω ν 32 από την 
κοίνοποίηση της σχετίκής έγγραφης είδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπο μενα, στο α ρθρο 23 της 
παρου σας, αποδείκτίκα  με σα (δίκαίολογητίκα  προσωρίνου  αναδο χου) καί τα αποδείκτίκα  ε γγραφα 
νομίμοποί ησης.33 Ο προσωρίνο ς ανα δοχος δυ ναταί να υποβα λεί, εντο ς της ως α νω προθεσμί ας, 
αί τημα, προς την αναθε τουσα αρχη , γία παρα ταση  της, συνοδευο μενο απο  αποδείκτίκα  ε γγραφα περί  
αί τησης χορη γησης δίκαίολογητίκω ν προσωρίνου  αναδο χου. Στην περί πτωση αυτη  η αναθε τουσα 
αρχη  παρατεί νεί την προθεσμί α υποβολη ς αυτω ν, γία ο σο χρο νο απαίτηθεί  γία τη χορη γηση  τους απο  
τίς αρμο δίες δημο σίες αρχε ς.  
 
β) Τα δίκαίολογητίκα  του προσωρίνου  αναδο χου υποβα λλονταί απο  τον οίκονομίκο  φορε α 
ηλεκτρονίκα , με σω της λείτουργίκο τητας της «Επίκοίνωνί ας» στην αναθε τουσα αρχη , δεν απαίτεί ταί 
να προσκομίσθου ν καί σε ε ντυπη μορφη  καί γί νονταί αποδεκτα , ανα  περί πτωση, εφο σον 
υποβα λλονταί, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στίς δίατα ξείς:  

 
i) εί τε των α ρθρων 13, 14 καί 28 του ν. 4727/2020 περί  ηλεκτρονίκω ν δημοσί ων εγγρα φων που 
φε ρουν ηλεκτρονίκη  υπογραφη  η  σφραγί δα, καί, εφο σον προ κείταί γία αλλοδαπα  δημο σία 
ηλεκτρονίκα  ε γγραφα, εα ν φε ρουν επίσημεί ωση e-Apostille  
 
ii) εί τε των α ρθρων 15 καί 2734 του ν. 4727/2020 περί  ηλεκτρονίκω ν ίδίωτίκω ν εγγρα φων που 
φε ρουν ηλεκτρονίκη  υπογραφη  η  σφραγί δα 
 
iii) εί τε του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο πως ίσχυ εί περί  βεβαί ωσης του γνησί ου της υπογραφη ς- 
επίκυ ρωσης των αντίγρα φων 
 
iv) εί τε της παρ. 2 του α ρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περί  χρη σης ηλεκτρονίκω ν υπογραφω ν σε 
ηλεκτρονίκε ς δίαδίκασί ες δημοσί ων συμβα σεων,   
  
v) εί τε της παρ. 13 του α ρθρου 80 του ν.4412/2016, περί  συνυποβολη ς υπευ θυνης δη λωσης στην 
περί πτωση απλη ς φωτοτυπί ας ίδίωτίκω ν εγγρα φων36.  
 
Επίπλε ον δεν προσκομί ζονταί σε ε ντυπη μορφη  τα ΦΕΚ καί ενημερωτίκα  καί τεχνίκα  φυλλα δία καί 
α λλα ε ντυπα, εταίρίκα  η  μη, με είδίκο  τεχνίκο  περίεχο μενο, δηλαδη  ε ντυπα με αμίγω ς τεχνίκα  
χαρακτηρίστίκα , ο πως αρίθμου ς, αποδο σείς σε δίεθνεί ς μονα δες, μαθηματίκου ς τυ πους καί σχε δία. 
 
Τα ως α νω στοίχεί α καί δίκαίολογητίκα  καταχωρί ζονταί απο  αυτο ν σε μορφη  ηλεκτρονίκω ν αρχεί ων 
με μορφο τυπο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την 
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καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)37  
 
β.1) Εντο ς της προθεσμί ας υποβολη ς των δίκαίολογητίκω ν κατακυ ρωσης καί το αργο τερο ε ως την 
τρί τη εργα σίμη ημε ρα απο  την καταληκτίκη  ημερομηνί α ηλεκτρονίκη ς υποβολη ς τους, 
προσκομί ζονταί με ευθυ νη του οίκονομίκου  φορε α, στην αναθε τουσα αρχη , σε ε ντυπη μορφη  καί σε 
κλείστο  φα κελο, στον οποί ο αναγρα φεταί ο αποστολε ας, τα στοίχεί α του δίαγωνίσμου  καί ως 
παραλη πτης η Επίτροπη , τα στοίχεί α καί δίκαίολογητίκα , τα οποί α απαίτεί ταί να προσκομίσθου ν σε 
ε ντυπη μορφη  (ως πρωτο τυπα η  ακρίβη  αντί γραφα).38 
 

Τε τοία στοίχεί α καί δίκαίολογητίκα  ενδείκτίκα  εί ναί : 

i) αυτα  που δεν υπα γονταί στίς δίατα ξείς του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ο πως ίσχυ εί, 
(ενδείκτίκα  συμβολαίογραφίκε ς ε νορκες βεβαίω σείς η  λοίπα  συμβολαίογραφίκα  ε γγραφα)  

ii) ίδίωτίκα  ε γγραφα τα οποί α δεν ε χουν επίκυρωθεί  απο  δίκηγο ρο η  δεν φε ρουν θεω ρηση απο  
υπηρεσί ες καί φορεί ς της περί πτωσης α της παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η  δεν 
συνοδευ ονταί απο  υπευ θυνη δη λωση γία την ακρί βεία  τους,  καθω ς καί  
 
iii) τα ε ντυπα ε γγραφα που φε ρουν τη Σφραγί δα της Χα γης (Apostille) η  προξενίκη  θεω ρηση καί δεν 
εί ναί επίκυρωμε να απο  δίκηγο ρο. 
 
Σημείω νεταί ο τί στα αλλοδαπα  δημο σία ε γγραφα καί δίκαίολογητίκα  εφαρμο ζεταί η Συνθη κη της 
Χα γης της 5ης.10.1961, που κυρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο σον συντα σσονταί σε κρα τη 
που ε χουν προσχωρη σεί στην ως α νω Συνθη κη, α λλως φε ρουν προξενίκη  θεω ρηση. Απαλλα σσονταί 
απο  την απαί τηση επίκυ ρωσης (με Apostille η  Προξενίκη  Θεω ρηση) αλλοδαπα  δημο σία ε γγραφα ο ταν 
καλυ πτονταί απο  δίμερεί ς η  πολυμερεί ς συμφωνί ες που ε χεί συνα ψεί η Ελλα δα (ενδείκτίκα  «Συ μβαση 
νομίκη ς συνεργασί ας μεταξυ  Ελλα δας καί Κυ πρου – 05.03.1984» (κυρωτίκο ς ν.1548/1985, «Συ μβαση 
περί  απαλλαγη ς απο την επίκυ ρωση ορίσμε νων πρα ξεων καί εγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτίκο ς 
ν.4231/2014)). Επί σης απαλλα σσονταί απο  την απαί τηση επίκυ ρωσης η  παρο μοίας δίατυ πωσης 
δημο σία ε γγραφα που εκδί δονταί απο  τίς αρχε ς κρα τους με λους που υπα γονταί στον Καν ΕΕ 
2016/1191 γία την απλου στευση των απαίτη σεων γία την υποβολη  ορίσμε νων δημοσί ων εγγρα φων 
στην ΕΕ, ο πως, ενδείκτίκα ,  το λευκο  ποίνίκο  μητρω ο, υπο  τον ο ρο ο τί τα σχετίκα  με το γεγονο ς αυτο  
δημο σία ε γγραφα εκδί δονταί γία πολί τη της Ένωσης απο  τίς αρχε ς του κρα τους με λους της 
ίθαγε νεία ς του. Επί σης, γί νονταί υποχρεωτίκα  αποδεκτα  ευκρίνη  φωτοαντί γραφα εγγρα φων που 
ε χουν εκδοθεί  απο  αλλοδαπε ς αρχε ς καί ε χουν επίκυρωθεί  απο  δίκηγο ρο, συ μφωνα με τα 
προβλεπο μενα στην παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω δίκας Δίοίκητίκη ς 
Δίαδίκασί ας”, ο πως αντίκαταστα θηκε ως α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβληθου ν τα παραπα νω δίκαίολογητίκα  η  υπα ρχουν ελλεί ψείς σε αυτα  που υπoβλη θηκαν 
ηλεκτρονίκα  η  σε ε ντυπη μορφη , εφο σον απαίτεί ταί, συ μφωνα με τα ανωτε ρω η αναθε τουσα αρχη  
καλεί  τον προσωρίνο  ανα δοχο να προσκομί σεί τα ελλεί ποντα δίκαίολογητίκα  η  να συμπληρω σεί τα 
η δη υποβληθε ντα η  να παρα σχεί δίευκρίνί σείς, κατα  την ε ννοία του α ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντο ς 
προθεσμί ας δε κα (10) ημερω ν απο  την κοίνοποί ηση της σχετίκη ς προ σκλησης σε αυτο ν. Αν ο 
προσωρίνο ς ανα δοχος υποβα λλεί αί τημα προς την αναθε τουσα αρχη  γία παρα ταση της ως α νω 
προθεσμί ας, το οποί ο συνοδευ εταί με αποδείκτίκα  ε γγραφα απο  τα οποί α να αποδείκνυ εταί ο τί ε χεί 
αίτηθεί  τη χορη γηση των δίκαίολογητίκω ν, η αναθε τουσα αρχη  παρατεί νεί την προθεσμί α υποβολη ς 
των δίκαίολογητίκω ν γία ο σο χρο νο απαίτηθεί  γία τη χορη γηση των δίκαίολογητίκω ν απο  τίς 
αρμο δίες δημο σίες αρχε ς. 
Το παρο ν εφαρμο ζεταί αναλο γως καί στίς περίπτω σείς που η αναθε τουσα αρχη  τυχο ν ζητη σεί την 
προσκο μίση δίκαίολογητίκω ν κατα  τη δίαδίκασί α αξίολο γησης των προσφορω ν καί πρίν απο  το 
στα δίο κατακυ ρωσης, κατ’ εφαρμογη  της δία ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φίο α΄ ν. 
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4412/2016, τηρουμε νων των αρχω ν της ί σης μεταχεί ρίσης καί της δίαφα νείας.39 
 
 
δ) Αν, κατα  τον ε λεγχο των υποβληθε ντων δίκαίολογητίκω ν, δίαπίστωθεί  ο τί: 
i) τα στοίχεί α που δηλω θηκαν με το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ), εί ναί εκ 
προθε σεως απατηλα  η  ο τί ε χουν υποβληθεί  πλαστα  αποδείκτίκα  στοίχεί α40    η  
ii) αν δεν υποβληθου ν στο προκαθορίσμε νο χρονίκο  δία στημα τα απαίτου μενα πρωτο τυπα η  
αντί γραφα, των παραπα νω δίκαίολογητίκω ν, η  
iii) αν απο  τα δίκαίολογητίκα  που προσκομί σθηκαν νομί μως καί εμπροθε σμως, δεν αποδείκνυ ονταί οί 
ο ροί καί οί πρου ποθε σείς συμμετοχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 καί 23 της παρου σας, 41  
 
απορρί πτεταί η προσφορα  του προσωρίνου  αναδο χου, καταπί πτεί υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η 
εγγυ ηση συμμετοχη ς του καί η κατακυ ρωση γί νεταί στον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως 
επο μενη πλε ον συμφε ρουσα απο  οίκονομίκη  α ποψη προσφορα  βα σεί της τίμη ς, τηρουμε νης της 
ανωτε ρω δίαδίκασί ας. 
 
Σε περί πτωση ε γκαίρης καί προση κουσας ενημε ρωσης της αναθε τουσας αρχη ς γία μεταβολε ς στίς 
πρου ποθε σείς τίς οποί ες ο προσωρίνο ς ανα δοχος εί χε δηλω σεί με το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ) ο τί πληροί  καί οί οποί ες επη λθαν η  γία τίς οποί ες ε λαβε γνω ση με χρί τη συ ναψη της 
συ μβασης (οψίγενεί ς μεταβολε ς), δεν καταπί πτεί υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η προσκομίσθεί σα, 
συ μφωνα με το α ρθρο 15 της παρου σας, εγγυ ηση συμμετοχη ς.42,. 
 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακρίβη  δη λωση, η  αν κανε νας απο  τους 
προσφε ροντες δεν προσκομί ζεί ε να η  περίσσο τερα απο  τα απαίτου μενα ε γγραφα καί δίκαίολογητίκα , 
η  αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν αποδεί ξεί ο τί:  α) δεν βρί σκεταί σε μία απο  τίς καταστα σείς 
που αναφε ρονταί στο α ρθρο 22.Α καί β) πληροί  τα σχετίκα  κρίτη ρία επίλογη ς των α ρθρων 22.Β ε ως 
22.Ε, ο πως αυτα  ε χουν καθορίστεί  στην παρου σα , η δίαδίκασί α συ ναψης της συ μβασης ματαίω νεταί. 
 
Η δίαδίκασί α ελε γχου των ως α νω δίκαίολογητίκω ν ολοκληρω νεταί με τη συ νταξη πρακτίκου  απο  
την Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , στο οποί ο αναγρα φεταί η τυχο ν συμπλη ρωση δίκαίολογητίκω ν κατα  τα 
ορίζο μενα στίς παραγρα φους (α) καί (γ) του παρο ντος α ρθρου.43 Η Επίτροπη , στη συνε χεία,  το 
κοίνοποίεί , με σω της «λείτουργίκο τητας της «Επίκοίνωνί ας», στο αποφαίνο μενο ο ργανο της 
αναθε τουσας αρχη ς γία τη λη ψη απο φασης εί τε κατακυ ρωσης της συ μβασης εί τε ματαί ωσης της 
δίαδίκασί ας, ανα  περί πτωση. 
 
Τα αποτελε σματα του ελε γχου των δίκαίολογητίκω ν του προσωρίνου  αναδο χου επίκυρω νονταί με 
την απο φαση κατακυ ρωσης του α ρθρου 105 ν. 4412/2016,44 η τοί με την απο φαση του 
προηγου μενου εδαφί ου, στην οποί α αναφε ρονταί υποχρεωτίκα  οί προθεσμί ες γία την αναστολη  της 
συ ναψης συ μβασης, συ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 του ίδί ου νο μου.45  
 
Η αναθε τουσα αρχη  κοίνοποίεί   την  απο φαση κατακυ ρωσης, μαζί  με αντί γραφο ο λων των 
πρακτίκω ν της δίαδίκασί ας ελε γχου καί αξίολο γησης των προσφορω ν σε ο λους τους οίκονομίκου ς 
φορεί ς που ε λαβαν με ρος στη δίαδίκασί α ανα θεσης, εκτο ς απο  τους ορίστίκω ς αποκλείσθε ντες καί 
ίδί ως ο σους αποκλεί στηκαν ορίστίκα  δυνα μεί της παρ. 1 του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016 καί της 
αντί στοίχης περ. γ της παραγρα φου 4.1 της παρου σας,46 με σω της λείτουργίκο τητας της 
«Επίκοίνωνί ας», καί επίπλε ον αναρτα  τα δίκαίολογητίκα  του προσωρίνου  αναδο χου στον χω ρο 
«Συνημμε να Ηλεκτρονίκου  Δίαγωνίσμου ». 
 

ε)   Η απο φαση κατακυ ρωσης καθί σταταί ορίστίκη , εφο σον συντρε ξουν οί ακο λουθες πρου ποθε σείς:47 
 

i. η απο φαση κατακυ ρωσης ε χεί κοίνοποίηθεί , συ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
 

ii. παρε λθεί α πρακτη η προθεσμί α α σκησης προδίκαστίκη ς προσφυγη ς η  σε περί πτωση 
α σκησης, παρε λθεί α πρακτη η προθεσμί α α σκησης αί τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης 
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της ΑΕΠΠ καί σε περί πτωση α σκησης αί τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης της ΑΕΠΠ, 
εκδοθεί  απο φαση επί  της αί τησης, με την επίφυ λαξη της χορη γησης προσωρίνη ς δίαταγη ς, 
συ μφωνα με ο σα ορί ζονταί στο τελευταί ο εδα φίο της παρ. 4 του α ρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 

 
iii. ε χεί ολοκληρωθεί  επίτυχω ς ο προσυμβατίκο ς ε λεγχος απο  το Ελεγκτίκο  Συνε δρίο, συ μφωνα 

με τα α ρθρα 324 ε ως 327 του ν. 4700/2020, εφο σον απαίτεί ταί48, καί 
 

iv.  ο προσωρίνο ς ανα δοχος ε χεί υποβα λλεί, ε πείτα απο  σχετίκη  προ σκληση της αναθε τουσας 
αρχη ς, με σω της λείτουργίκο τητας της “Επίκοίνωνί ας” του υποσυστη ματος, υπευ θυνη 
δη λωση, που υπογρα φεταί συ μφωνα με ο σα ορί ζονταί στο α ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποί α δηλω νεταί ο τί, δεν ε χουν επε λθεί στο προ σωπο  του οψίγενεί ς μεταβολε ς, κατα  την 
ε ννοία του α ρθρου 104 του ί δίου νο μου, καί μο νον στην περί πτωση του προσυμβατίκου  
ελε γχου η  της α σκησης προδίκαστίκη ς προσφυγη ς κατα  της απο φασης κατακυ ρωσης. 

 
Η υπευ θυνη δη λωση ελε γχεταί απο  την αναθε τουσα αρχη  καί μνημονευ εταί στο συμφωνητίκο . 
Εφο σον δηλωθου ν οψίγενεί ς μεταβολε ς, η δη λωση ελε γχεταί απο  την Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , η οποί α 
είσηγεί ταί προς το αρμο δίο αποφαίνο μενο ο ργανο. 
 
Μετα  απο  την ορίστίκοποί ηση της απο φασης κατακυ ρωσης, η αναθε τουσα αρχη  προσκαλεί  τον 
ανα δοχο, με σω της λείτουργίκο τητας της “Επίκοίνωνί ας” του υποσυστη ματος, να προσε λθεί γία την 
υπογραφη  του συμφωνητίκου , θε τοντα ς του προθεσμί α δεκαπε ντε (15) ημερω ν απο  την κοίνοποί ηση 
σχετίκη ς ε γγραφης είδίκη ς προ σκλησης,49 προσκομί ζοντας καί την απαίτου μενη εγγυητίκη  επίστολη  
καλη ς εκτε λεσης. Η συ μβαση θεωρεί ταί συναφθεί σα με την κοίνοποί ηση της ως α νω είδίκη ς 
προ σκλησης.50 

Πρίν από την υπογραφή του συμφωνητίκού υποβάλλεταί η υπεύθυνη δήλωση της κοίνής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης καί Επίκρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εα ν ο ανα δοχος δεν προσε λθεί να υπογρα ψεί το συμφωνητίκο , με σα στην προθεσμί α που ορί ζεταί 
στην είδίκη  προ κληση, καί με την επίφυ λαξη αντίκείμενίκω ν λο γων ανωτε ρας βί ας, κηρυ σσεταί 
ε κπτωτος, καταπί πτεί υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του καί ακολουθεί ταί η 
δίαδίκασί α του παρο ντος α ρθρου 4.2 γία τον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως επο μενη πλε ον 
συμφε ρουσα απο  οίκονομίκη  α ποψη προσφορα  βα σεί τίμη ς51. Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες 
δεν προσε λθεί γία την υπογραφη  του συμφωνητίκου , η δίαδίκασί α ανα θεσης της συ μβασης 
ματαίω νεταί, συ μφωνα με την περί πτωση β της παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τουσα αρχη  μπορεί , στην περί πτωση αυτη ν, να αναζητη σεί αποζημί ωση, πε ρα απο  την 
καταπί πτουσα εγγυητίκη  επίστολη , ίδί ως δυνα μεί των α ρθρων 197 καί 198 ΑΚ. 52 

 
Εα ν η αναθε τουσα αρχη  δεν απευθυ νεί στον ανα δοχο την ως α νω είδίκη  προ σκληση, εντο ς χρονίκου  
δίαστη ματος εξη ντα (60) ημερω ν απο  την ορίστίκοποί ηση της απο φασης κατακυ ρωσης, καί με την 
επίφυ λαξη της υ παρξης επίτακτίκου  λο γου δημο σίου συμφε ροντος η  αντίκείμενίκω ν λο γων ανωτε ρας 
βί ας, ο ανα δοχος δίκαίου ταί να απε χεί απο  την υπογραφη  του συμφωνητίκου , χωρί ς να εκπε σεί η 
εγγυ ηση συμμετοχη ς του, καθω ς καί να αναζητη σεί αποζημί ωση ίδί ως δυνα μεί των α ρθρων 197 καί 
198 ΑΚ.53 
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδίαφερόμενος, ο οποίος έχεί ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκρίμένη δημόσία 
σύμβαση καί έχεί υποστεί ή ενδέχεταί να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλείψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσίακής ή εσωτερίκής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχεί δίκαίωμα να προσφύγεί στην Αρχή Εξέτασης Προδίκαστίκών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 καί 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδίκαστίκή προσφυγή, κατά πράξης ή παράλείψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδίορί ζοντας είδίκω ς τίς νομίκε ς καί πραγματίκε ς αίτία σείς που δίκαίολογου ν το αί τημα  
του54. 

 
Σε περί πτωση προσφυγη ς κατα  πρα ξης της αναθε τουσας αρχη ς, η προθεσμί α γία την α σκηση της 
προδίκαστίκη ς προσφυγη ς εί ναί: 
(α) δε κα (10) ημε ρες απο  την κοίνοποί ηση της προσβαλλο μενης πρα ξης στον ενδίαφερο μενο 
οίκονομίκο  φορε α αν η πρα ξη κοίνοποίη θηκε με ηλεκτρονίκα  με σα η  τηλεομοίοτυπί α η   
(β) δεκαπε ντε (15) ημε ρες απο  την κοίνοποί ηση της προσβαλλο μενης πρα ξης σε αυτο ν αν 
χρησίμοποίη θηκαν α λλα με σα επίκοίνωνί ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ημε ρες απο  την πλη ρη, πραγματίκη  η  τεκμαίρο μενη, γνω ση της πρα ξης που βλα πτεί τα 
συμφε ροντα του ενδίαφερο μενου οίκονομίκου  φορε α. Είδίκά γία την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεταί μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περί πτωση παρα λείψης που αποδί δεταί στην αναθε τουσα αρχη , η προθεσμί α γία την α σκηση της 
προδίκαστίκη ς προσφυγη ς εί ναί δεκαπε ντε (15) ημε ρες απο  την επομε νη της συντε λεσης της 
προσβαλλο μενης παρα λείψης55. 
 
Η προδίκαστίκη  προσφυγη , συντα σσεταί υποχρεωτίκα  με τη χρη ση του τυποποίημε νου εντυ που του 
Παραρτη ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 καί , κατατί θεταί ηλεκτρονίκα  στην ηλεκτρονίκη  περίοχη  του 
συγκεκρίμε νου δίαγωνίσμου  με σω της λείτουργίκο τητας «Επίκοίνωνί α» του υποσυστη ματος προς 
την Αναθε τουσα Αρχη , επίλε γοντας την ε νδείξη «Προδίκαστίκη  Προσφυγη » συ μφωνα με α ρθρο 15 
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημο σία Έργα.  
 
Οί προθεσμί ες ως προς την υποβολη  των προδίκαστίκω ν προσφυγω ν καί των παρεμβα σεων αρχί ζουν 
την επομε νη της ημε ρας της προαναφερθεί σας κατα  περί πτωση κοίνοποί ησης η  γνω σης καί λη γουν 
ο ταν περα σεί ολο κληρη η τελευταί α ημε ρα καί ω ρα 23:59:59 καί, αν αυτη  εί ναί εξαίρετε α η  Σα ββατο, 
ο ταν περα σεί ολο κληρη η επομε νη εργα σίμη ημε ρα καί ω ρα 23:59:5956 
 
Γία το παραδεκτό της άσκησης της προδίκαστίκής προσφυγής κατατίθεταί παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνίκού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονταί στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201657. Η επίστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεταί: α) σε περίπτωση ολίκής ή 
μερίκής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνεί στην οφείλόμενη ενέργεία πρίν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως καί δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμί α γία την α σκηση της προδίκαστίκη ς προσφυγη ς καί η α σκηση  της κωλυ ουν τη συ ναψη 
της συ μβασης επί  ποίνη  ακυρο τητας, η οποί α δίαπίστω νεταί με απο φαση της ΑΕΠΠ μετα  απο  α σκηση 
προδίκαστίκη ς προσφυγη ς, συ μφωνα με το α ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 καί 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μο νη η α σκηση της προδίκαστίκής προσφυγής δεν κωλύεί την πρόοδο της δίαγωνίστίκής δίαδίκασίας, 
υπό την επίφύλαξη χορήγησης από το Κλίμάκίο προσωρίνής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεταί στην περίπτωση που, κατά τη δίαδίκασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά59. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονίκή κατάθεση της προδίκαστίκής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λείτουργίας ¨Επίκοίνωνία»: 
  
α) Κοίνοποίεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσίμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδίαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεταί από την αποδοχή της προσφυγής, προκείμένου 
να ασκήσεί το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 καί 7 Π.Δ. 39/2017, δίκαίωμα παρέμβασής 
του στη δίαδίκασία εξέτασης της προσφυγής, γία τη δίατήρηση της ίσχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσίμα έγγραφα που έχεί στη δίάθεσή του. 
 
β) Δίαβίβάζεί στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδείκτίκά κοίνοποίησης στους ενδίαφερόμενους τρίτους αλλά καί 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσεί αρχίκή ή συμπληρωματίκή αίτίολογία γία την υποστήρίξη της προσβαλλόμενης με την 
προδίκαστίκή προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοίνοποίεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τίς Παρεμβάσείς καί τα σχετίκά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονίκού τόπου του δίαγωνίσμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσίμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματίκά υπομνήματα κατατίθενταί από οποίοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοίνοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής60. 
 
Η α σκηση της προδίκαστίκη ς προσφυγη ς αποτελεί  πρου πο θεση γία την α σκηση των ε νδίκων 
βοηθημα των της αί τησης αναστολη ς καί της αί τησης ακυ ρωσης του α ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων η  παραλεί ψεων της αναθε τουσας αρχη ς61. 
 

Β. Όποίος έχεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσεί, με το ίδίο δίκόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογίκά 
των δίατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ καί την ακύρωσή 
της ενώπίον του Δίοίκητίκού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής62. Το αυτό ίσχύεί καί σε 
περίπτωση σίωπηρής απόρρίψης της προδίκαστίκής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δίκαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδίκου βοηθήματος έχεί καί η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνεί δεκτή την 
προδίκαστίκή προσφυγή, αλλά καί αυτός του οποίου έχεί γίνεί εν μέρεί δεκτή η προδίκαστίκή 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονταί ως συμπροσβαλλόμενες καί όλες οί συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξείς ή παραλείψείς της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντίστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δίκαστήρίο. 

Η αίτηση αναστολής καί ακύρωσης περίλαμβάνεί μόνο αίτίάσείς που είχαν προταθεί με την 
προδίκαστίκή προσφυγή ή αφορούν στη δίαδίκασία ενώπίον της Α.Ε.Π.Π. ή το περίεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσεί την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλεί καί οψίγενείς ίσχυρίσμούς αναφορίκά με τους επίτακτίκούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οί οποίοί καθίστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.63 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεταί στο ως αρμόδίο δίκαστήρίο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοίνοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας γία την έκδοση 
της απόφασης επί της προδίκαστίκής προσφυγής, ενώ η δίκάσίμος γία την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπεί να απέχεί πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δίκογράφου.64 
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Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοίνοποίείταί με τη φροντίδα του αίτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχεί ασκήσεί αυτή την αίτηση, καί προς κάθε τρίτο ενδίαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου δίατάσσεί με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδίου Δίκαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αίτών υποχρεούταί επί ποίνή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στίς παραπάνω κοίνοποίήσείς εντός αποκλείστίκής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση καί την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δίκαστηρίου. 
Εντός αποκλείστίκής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοίνοποίηση της αίτησης 
κατατίθεταί η παρέμβαση καί δίαβίβάζονταί ο φάκελος καί οί απόψείς των παθητίκώς 
νομίμοποίούμενων. Εντός της ίδίας προθεσμίας κατατίθενταί στο Δίκαστήρίο καί τα στοίχεία που 
υποστηρίζουν τους ίσχυρίσμούς των δίαδίκων. 

Επίπρόσθετα, η παρέμβαση κοίνοποίείταί με επίμέλεία του παρεμβαίνοντος στα λοίπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλίώς λογίζεταί ως απαράδεκτη. Το δίατακτίκό της 
δίκαστίκής απόφασης εκδίδεταί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία γία την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία γία την άσκηση καί η άσκηση της αίτησης ενώπίον του αρμοδίου δίκαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρί την έκδοση της ορίστίκής δίκαστίκής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρίνή δίαταγή ο αρμόδίος δίκαστής αποφανθεί δίαφορετίκά. Επίσης, η προθεσμία γία την 
άσκηση καί η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της δίαδίκασίας ανάθεσης γία χρονίκό 
δίάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρίνή δίαταγή 
ο αρμόδίος δίκαστής αποφανθεί δίαφορετίκά65. Γία την άσκηση της αίτήσεως κατατίθεταί παράβολο, 
σύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδίαφερόμενος δεν αίτήθηκε ή αίτήθηκε ανεπίτυχώς την αναστολή καί η σύμβαση υπογράφηκε 
καί η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πρίν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεταί αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δίκαστήρίο ακυρώσεί πράξη ή παράλείψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεταί, εκτός αν πρίν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
δίαδίκασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναί άκυρη, ο 
ενδίαφερόμενος δίκαίούταί να αξίώσεί αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επίφύλαξη των δίατάξεων του ν. 4412/2016, γία την εκδίκαση των δίαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονταί οί δίατάξείς του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετίκα  με την υπογραφη  του συμφωνητίκου , ίσχυ ουν τα προβλεπο μενα στίς παρ. 4, 5, 7, 8 του 
α ρθρου 105 καθω ς καί στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης  με βα ση τα οποί α θα εκτελεσθεί  το ε ργο εί ναί τα αναφερο μενα 
παρακα τω. Σε περί πτωση ασυμφωνί ας των περίεχομε νων σε αυτα  ο ρων, η σείρα  ίσχυ ος 
καθορί ζεταί  ως κατωτε ρω:  
  

1. Το συμφωνητίκο , συμπερίλαμβανομε νων των παρασχεθείσω ν εξηγη σεων του 
οίκονομίκου  φορε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 καί 89 του ν. 4412/2016, ίδί ως ως προς 
τον προσδίορίσμο  οίκονομίκω ν μεγεθω ν με τίς οποί ες ο ανα δοχος δίαμο ρφωσε την 
προσφορα  του, 
2. Η παρου σα Δίακη ρυξη. 
3. Η Οίκονομίκη  Προσφορα . 
4. Το Τίμολο γίο Δημοπρα τησης  
5. Η Είδίκη  Συγγραφη  Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).  
6. Η Τεχνίκη  Συγγραφη  Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκε ς Προδίαγραφε ς καί τα  
 Παραρτη ματα τους,  
7. Η Τεχνίκη  Περίγραφη  (Τ.Π.).  
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8. Ο Πρου πολογίσμο ς Δημοπρα τησης. 
9. Οί εγκεκρίμε νες μελε τες του ε ργου.  
10.  Το εγκεκρίμε νο Χρονοδία γραμμα κατασκευη ς του ε ργου.  
 

Τα ανωτε ρω ε γγραφα της συ μβασης ίσχυ ουν, ο πως δίαμορφω θηκαν, με τίς συμπληρωματίκε ς 
πληροφορί ες καί δίευκρίνί σείς που παρασχε θηκαν απο  την αναθε τουσα αρχη  επί  ο λων των 
ανωτε ρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης συντα σσονταί υποχρεωτίκα  στην ελληνίκη  γλω σσα καί 

προαίρετίκα  καί σε α λλες γλω σσες, συνολίκα  η  μερίκα . Σε περί πτωση ασυμφωνί ας μεταξυ  των 
τμημα των των εγγρα φων της συ μβασης που ε χουν συνταχθεί  σε περίσσο τερες γλω σσες, 
επίκρατεί  η ελληνίκη  ε κδοση66. Τυχο ν προδίκαστίκε ς προσφυγε ς υποβα λλονταί στην ελληνίκη  
γλω σσα. 

6.2.  Οί προσφορε ς καί τα περίλαμβανο μενα σε αυτε ς στοίχεί α, καθω ς καί τα αποδείκτίκα  ε γγραφα 
συντα σσονταί στην ελληνίκη  γλω σσα η  συνοδευ ονταί απο  επί σημη μετα φραση  τους στην 
ελληνίκη  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δημο σία ε γγραφα καί δίκαίολογητίκα  εφαρμο ζεταί η Συνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, που κυρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 
4.2.β) της παρου σας. Τα αλλοδαπα  δημο σία καί ίδίωτίκα  ε γγραφα  συνοδευ ονταί απο  
μετα φραση  τους στην ελληνίκη  γλω σσα επίκυρωμε νη εί τε απο  προ σωπο αρμο δίο κατα  τίς 
δίατα ξείς της εθνίκη ς νομοθεσί ας εί τε απο  προ σωπο κατα  νο μο αρμο δίο της χω ρας στην 
οποί α ε χεί συνταχθεί  το ε γγραφο67 καί γί νονταί αποδεκτα  συ μφωνα με τα ορίζο μενα, ομοί ως, 
στο α ρθρο 4.2.β) της παρου σας.   

6.4.     Ενημερωτίκα  καί τεχνίκα  φυλλα δία καί α λλα ε ντυπα-εταίρίκα  η  μη – με είδίκο  τεχνίκο  
περίεχο μενο, δηλαδη  ε ντυπα με αμίγω ς τεχνίκα  χαρακτηρίστίκα , ο πως αρίθμου ς, αποδο σείς 
σε δίεθνεί ς μονα δες, μαθηματίκου ς τυ πους καί σχε δία, που εί ναί δυνατο ν να δίαβαστου ν σε 
κα θε γλω σσα καί δεν εί ναί απαραί τητη η μετα φραση  τους, 68 μπορου ν να υποβα λλονταί σε 
α λλη γλω σσα, χωρί ς να συνοδευ ονταί απο  μετα φραση στην ελληνίκη . 

 

6.5. Η  επίκοίνωνί α με την αναθε τουσα αρχη , καθω ς καί μεταξυ  αυτη ς καί του αναδο χου, θα 
γί νονταί υποχρεωτίκα  στην ελληνίκη  γλω σσα. 

6.6        Κατα  παρε κκλίση, γί νεταί δεκτη  η υποβολη  των ακο λουθων: 
 ……………… 
              (ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)  
στην …………….. γλω σσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρί ς να απαίτεί ταί επίκυ ρωση  τους, στο με τρο 
που τα ανωτε ρω ε γγραφα εί ναί καταχωρίσμε να σε επί σημους ίστο τοπους φορε ων 
πίστοποί ησης, στους οποί ους υπα ρχεί ελευ θερη προ σβαση, με σω δίαδίκτυ ου, καί εφο σον ο 
οίκονομίκο ς φορε ας παραπε μπεί σε αυτου ς, προκείμε νου η επαλη θευση της ίσχυ ος τους να 
εί ναί ευχερη ς γία την αναθε τουσα αρχη 69.  
[η παρούσα παράγραφος 6.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 
άλλως διαγράφεται]. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Γία τη δημοπρα τηση του ε ργου, την εκτε λεση της συ μβασης καί την κατασκευη  του, 

εφαρμο ζονταί οί δίατα ξείς των παρακα τω νομοθετημα των, ο πως ίσχυ ουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

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

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

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

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 70 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

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

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

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

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
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Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )71 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

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

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

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

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

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

29. της με αρ. 117384 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Αρ. ΦΕΚ 3821/Β'/31-10-2017) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

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

31. της με αρ. 64233/8.6.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2453/09-06-202) ««Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων». 
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35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οί σε εκτε λεση των ανωτε ρω δίατα ξεων εκδοθεί σες κανονίστίκε ς πρα ξείς72, καθω ς καί λοίπε ς 

δίατα ξείς που αναφε ρονταί ρητα  η  απορρε ουν απο  τα ορίζο μενα στα συμβατίκα  τευ χη της 
παρου σας καθω ς καί το συ νολο των δίατα ξεων του ασφαλίστίκου , εργατίκου , 
περίβαλλοντίκου  καί φορολογίκου  δίκαί ου καί γενίκο τερα κα θε δία ταξη (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) καί 
ερμηνευτίκη  εγκυ κλίος που δίε πεί την ανα θεση καί εκτε λεση του ε ργου της παρου σας 
συ μβασης, ε στω καί αν δεν αναφε ρονταί ρητα . 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το ε ργο χρηματοδοτεί ταί απο  Πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

του Υπουργείου Εσωτερικών.  73 
 Το ε ργο υπο κείταί στίς κρατη σείς74 που προβλε πονταί γία τα ε ργα αυτα , 

περίλαμβανομε νης της κρα τησης υ ψους 0,07 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν της 
Ενίαί ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσί ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201175, της κρα τησης υ ψους 0,06 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν της Αρχη ς 
Εξε τασης Προδίκαστίκω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κρα τησης 6‰, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 καί της υπ' αρίθμ. ΔΝΣγ/οίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασης του 
Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν (Β' 2235), της κρα τησης 2,5‰ υπε ρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
καί ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο φασης του Υπουργου  Υποδομω ν καί 
Μεταφορω ν (Β' 2780), καθω ς καί της κρα τησης υ ψους 0,02% υπε ρ της ανα πτυξης καί 
συντη ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 

 
8.2. Τα γενίκα  ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδο χου καί οί επίβαρυ νσείς απο  φο ρους, δασμου ς 

κ.λ.π. καθορί ζονταί στο αντί στοίχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νεί τον Κυ ρίο του 
Έργου. 

  
8.3. Οί πληρωμε ς θα γί νονταί συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 καί το αντί στοίχο 

α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  του εργολαβίκου  τίμη ματος θα γί νεταί σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουσα αρχη 76 τηρω ντας τίς αρχε ς της ί σης μεταχεί ρίσης καί της δίαφα νείας, ζητα  απο  τους 
προσφε ροντες οίκονομίκου ς φορεί ς, ο ταν οί πληροφορί ες η  η τεκμηρί ωση που πρε πεί να 
υποβα λλονταί εί ναί η  εμφανί ζονταί ελλίπεί ς η  λανθασμε νες, συμπερίλαμβανομε νων εκεί νων στο 
ΕΕΕΣ, η  ο ταν λεί πουν συγκεκρίμε να ε γγραφα, να υποβα λλουν, να συμπληρω νουν, να αποσαφηνί ζουν 
η  να ολοκληρω νουν τίς σχετίκε ς πληροφορί ες η  τεκμηρί ωση, εντο ς προθεσμί ας ο χί μίκρο τερης των 
δε κα (10) ημερω ν καί ο χί μεγαλυ τερης των εί κοσί (20) ημερω ν απο  την ημερομηνί α κοίνοποί ησης σε 
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αυτου ς της σχετίκη ς προ σκλησης, με σω της λείτουργίκο τητας « Επίκοίνωνί α» του υποσυστη ματος, 
συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στίς δίατα ξείς των α ρθρων  102 καί 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλη ρωση η  η αποσαφη νίση ζητεί ταί καί γί νεταί αποδεκτη  υπο  την πρου πο θεση ο τί δεν 
τροποποίεί ταί η προσφορα  του οίκονομίκου  φορε α καί ο τί αφορα  σε στοίχεί α η  δεδομε να, των 
οποί ων εί ναί αντίκείμενίκα  εξακρίβω σίμος ο προγενε στερος χαρακτη ρας σε σχε ση με το πε ρας της 
καταληκτίκη ς προθεσμί ας παραλαβη ς προσφορω ν. Τα ανωτε ρω ίσχυ ουν κατ΄ αναλογί αν καί γία 
τυχο ν ελλεί πουσες δηλω σείς, υπο  την πρου πο θεση ο τί βεβαίω νουν γεγονο τα αντίκείμενίκω ς 
εξακρίβω σίμα.77 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
 
Γία την παρου σα δίαδίκασί α ε χεί εκδοθεί  η απο φαση με αρ.πρωτ.  Α-163/8-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΡΠΩΗΧ-
ΗΓΧ) γία την ανα ληψη υποχρε ωσης/ε γκρίση δε σμευσης πί στωσης γία το οίκονομίκο  ε τος 2021 καί με 
αρ.  ......... καταχω ρηση στο βίβλί ο εγκρί σεων καί εντολω ν πληρωμη ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω νεταί καί ο 
αρίθμο ς της απο φασης ε γκρίσης της πολυετου ς ανα ληψης σε περί πτωση που η δαπα νη εκτεί νεταί σε 
περίσσο τερα του ενο ς οίκονομίκα  ε τη, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).78  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τί τλος του ε ργου εί ναί:  
 «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις 

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

Ο πρου πολογίσμο ς δημοπρα τησης του ε ργου ανε ρχεταί σε79  1.089.126,06 Ευρω  καί 
αναλυ εταί σε: 
Δαπα νη Εργασίω ν 647.256,80€ 
Γενίκα  ε ξοδα καί Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 116.506,22 € 
Απρο βλεπτα80 (ποσοστου  15% επί  της δαπα νης εργασίω ν καί του κονδυλί ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
114.564,45 €, που αναλω νονταί συ μφωνα με τους ο ρους του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016.  
Φ.Π.Α. 24%  210.798,59 
.............................................................81 
 
Στο ανωτε ρω ποσο  προβλε πεταί αναθεω ρηση στίς τίμε ς ποσου  0,00€ συ μφωνα με το 
α ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρη τρα προ σθετης καταβολη ς (πρίμ), (εφο σον προβλε πεταί),  συ μφωνα με το α ρθρο 149 
του ν. 4412/2016 καί το α ρθρο 16 της παρου σας ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 
 
Η παρου σα συ μβαση δεν υποδίαίρεί ταί σε τμη ματα καί ανατί θεταί ως ενίαί ο συ νολο γία 
τους ακο λουθους λο γους ………………………………………………………..82  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δη μος Ψαρω ν. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Αντίκεί μενο του ε ργου αποτελεί  η υλοποί ηση εργασίω ν βελτί ωσης υφίστα μενων 
αγροτίκω ν δρο μων στο Δη μο Ψαρω ν, γία τη δίευκο λυνση της προ σβασης σε περίοχε ς ο που υπα ρχουν 
βοσκο τοποί, κτηνοτροφίκε ς εγκαταστα σείς, μελίσσοκομίκε ς εγκαταστα σείς καί καλλίεργη σίμες 
εκτα σείς 
Επισημαίνεται ο τί, το φυσίκο  καί οίκονομίκο  αντίκεί μενο των δημοπρατου μενων ε ργων  δεν πρε πεί 
να μεταβα λλεταί ουσίωδω ς κατα  τη δία ρκεία εκτε λεσης της συ μβασης, κατα  τα ορίζο μενα στην παρ. 
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4 του α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τητα μεταβολη ς υφί σταταί, μο νο υπο  τίς πρου ποθε σείς των 
α ρθρων 13283 καί 156 ν. 4412/2016.  

Επίτρε πεταί η χρη ση των «επί  ε λασσον» δαπανω ν με τους ακο λουθους ο ρους καί περίορίσμου ς: 

• Δεν τροποποίεί ταί το «βασίκο  σχε δίο» της προκη ρυξης, ου τε οί προδίαγραφε ς του ε ργου, ο πως 
περίγρα φονταί στα συμβατίκα  τευ χη, ου τε καταργεί ταί ομα δα εργασίω ν της αρχίκη ς συ μβασης.  

• Δεν θί γεταί η πληρο τητα, ποίο τητα καί λείτουργίκο τητα του ε ργου.  

• Δεν χρησίμοποίεί ταί γία την πληρωμη  νε ων εργασίω ν που δεν υπη ρχαν στην αρχίκη  συ μβαση.  

- Δεν υπερβαί νεί η δαπα νη αυτη , κατα  τον τελίκο  εγκεκρίμε νο Ανακεφαλαίωτίκο  Πί νακα Εργασίω ν 
του ε ργου, ποσοστο  εί κοσί τοίς εκατο  (20%) της συμβατίκη ς δαπα νης ομα δας εργασίω ν του 
ε ργου ου τε, αθροίστίκα , ποσοστο  δε κα τοίς εκατο  (10%) της δαπα νης της αρχίκη ς αξί ας 
συ μβασης χωρί ς Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τίμω ν καί απρο βλεπτες δαπα νες. Στην αθροίστίκη  αυτη  
ανακεφαλαί ωση λαμβα νονταί υπο ψη μο νο οί μεταφορε ς δαπα νης απο  μί α ομα δα εργασίω ν σε 
α λλη. 
Τα ποσα  που εξοίκονομου νταί, εφο σον υπερβαί νουν τα ανωτε ρω ο ρία (20% η  καί 10%), 
μείω νουν ίσο ποσα τη δαπα νη της αξί ας συ μβασης χωρί ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σείς καί απρο βλεπτες 
δαπα νες. Γία τη χρη ση των «επί  ε λασσον δαπανω ν» απαίτεί ταί σε κα θε περί πτωση η συ μφωνη 
γνω μη του Τεχνίκου  Συμβουλί ου, υ στερα απο  είση γηση του φορε α υλοποί ησης. 
Ο πρου πολογίσμο ς των ε ργων στα οποί α εφαρμο ζεταί η παρα γραφος αυτη  αναλυ εταί σε 
Οομα δες εργασίω ν, οί οποί ες συντί θενταί απο  εργασί ες που υπα γονταί σε ενίαί α υποσυ νολα του 
τεχνίκου  αντίκείμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοίο τρο πο κατασκευη ς καί επίδε χονταί το ί δίο 
ποσοστο  ε κπτωσης στίς τίμε ς μονα δας τους. Με την με αρίθμ. ΔΝΣγ/οίκ.38107/ΦΝ 466/2017 
Απο φαση του Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» 
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποί α ε χεί εφαρμογη  
σε ο λα τα ως α νω ε ργα, προσδίορί ζονταί οί ομα δες εργασίω ν ανα  κατηγορί α ε ργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολίκη  προθεσμί α εκτε λεσης του ε ργου, ορί ζεταί σε δώδεκα (12) μήνες απο  την ημε ρα 
υπογραφη ς της συ μβασης84 
Αναλυτίκο τερα στοίχεί α γία τίς προθεσμί ες  του ε ργου αναφε ρονταί στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επίλογη  του Αναδο χου, θα γί νεί συ μφωνα με την «ανοίκτη  δίαδίκασί α» του α ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 καί υπο  τίς πρου ποθε σείς του νο μου αυτου .  
  
13.2 Η οίκονομίκη  προσφορα  των δίαγωνίζομε νων, θα συνταχθεί  καί υποβληθεί  συ μφωνα 

με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω ς καί στην παρ. 3.5 
περ. γ ε ως στ της παρου σας.  

 .  
13.3  Κα θε προσφε ρων μπορεί  να υποβα λεί μο νο μί α προσφορα . 85 
  
13.4  Δεν επίτρε πεταί η υποβολη  εναλλακτίκω ν προσφορω ν.86 
 
13.5 Δε γί νονταί δεκτε ς προσφορε ς γία με ρος του αντίκείμε νου της συ μβασης.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κρίτη ρίο γία την ανα θεση της συ μβασης εί ναί η πλε ον συμφε ρουσα απο  οίκονομίκη  α ποψη 
προσφορα  μο νο βα σεί τίμη ς (χαμηλο τερη τίμη ).  
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Γία την συμμετοχη  στον δίαγωνίσμο  απαίτεί ταί η κατα θεση απο  τους συμμετε χοντες 

οίκονομίκου ς φορεί ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητίκη ς επίστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεταί στο ποσο  των δέκα επτά χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (17.566,55€)87. 

 
 Στην περί πτωση ε νωσης οίκονομίκω ν φορε ων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς περίλαμβα νεί 

καί τον ο ρο ο τί η εγγυ ηση καλυ πτεί τίς υποχρεω σείς ο λων των οίκονομίκω ν φορε ων 
που συμμετε χουν στην ε νωση. 

  
15.2 Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς συμμετοχη ς περίλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 

12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χίστον τα ακο λουθα στοίχεί α:  
 α) την ημερομηνί α ε κδοσης,  
 β) τον εκδο τη, 
 γ) τον φορε α κατασκευη ς του ε ργου (Δήμο Χίου),  προς τον οποί ο απευθυ νονταί,  
 δ) τον αρίθμο  της εγγυ ησης,  
 ε) το ποσο  που καλυ πτεί η εγγυ ηση,  
 στ) την πλη ρη επωνυμί α, τον Α.Φ.Μ. καί τη δίευ θυνση του οίκονομίκου  φορε α υπε ρ 

του οποί ου εκδί δεταί η εγγυ ηση (στην περί πτωση ε νωσης αναγρα φονταί ο λα τα 
παραπα νω γία κα θε με λος της ε νωσης),  
ζ) τους ο ρους ο τί: αα) η εγγυ ηση παρε χεταί ανε κκλητα καί ανεπίφυ λακτα , ο δε 
εκδο της παραίτεί ταί του δίκαίω ματος της δίαίρε σεως καί της δίζη σεως, καί ββ) ο τί 
σε περί πτωση κατα πτωσης αυτη ς, το ποσο  της κατα πτωσης υπο κείταί στο εκα στοτε 
ίσχυ ον τε λος χαρτοση μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμο ζεταί γία τίς εγγυη σείς που 
παρε χονταί με γραμμα τίο του Ταμεί ου Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων).  

 η) τα στοίχεί α της δίακη ρυξης ( αρίθμο ς, ε τος, τί τλος ε ργου ) καί την  καταληκτίκη  
ημερομηνί α υποβολη ς προσφορω ν,  

 θ) την ημερομηνί α λη ξης η  τον χρο νο ίσχυ ος της εγγυ ησης,  
 ί) την ανα ληψη υποχρε ωσης απο  τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λεί το ποσο  της 

εγγυ ησης ολίκα  η  μερίκα  εντο ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  απο  απλη  ε γγραφη 
είδοποί ηση εκεί νου προς τον οποί ο απευθυ νεταί.  

 
15.3 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρε πεί να ίσχυ εί τουλα χίστον γία τρία ντα (30) ημε ρες  μετα  

τη λη ξη του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς του α ρθρου 19 της παρου σας, η τοί με χρί 
11/03/2023, α λλως η προσφορα  απορρί πτεταί. Η αναθε τουσα αρχη  μπορεί , πρίν τη 
λη ξη της προσφορα ς, να ζητα  απο  τους προσφε ροντες να παρατεί νουν, πρίν τη λη ξη 
τους, τη δία ρκεία ίσχυ ος της προσφορα ς καί της εγγυ ησης συμμετοχη ς.  

 
15.4 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς καταπί πτεί, αν ο προσφε ρων: 

• αποσυ ρεί την προσφορα  του κατα  τη δία ρκεία ίσχυ ος αυτη ς,  
• παρε χεί, εν γνω σεί του, ψευδη  στοίχεί α η  πληροφορί ες που αναφε ρονταί στο 

α ρθρο 22  
• δεν προσκομί σεί εγκαί ρως τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 23 της παρου σας 

δίκαίολογητίκα  

• στίς περίπτω σείς των παρ. 3, 4 καί 5 του α ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί  
προ σκλησης γία υποβολη  δίκαίολογητίκω ν απο  τον προσωρίνο  ανα δοχο, αν, 
κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δίκαίολογητίκω ν, συ μφωνα με τα α ρθρο 4.2 
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της παρου σας, δίαπίστωθεί  ο τί τα στοίχεί α που δηλω θηκαν στο ΕΕΕΣ εί ναί εκ 
προθε σεως απατηλα , η  ο τί ε χουν υποβληθεί  πλαστα  αποδείκτίκα  στοίχεί α, η  
αν, απο  τα παραπα νω δίκαίολογητίκα  που προσκομί σθηκαν νομί μως καί 
εμπροθε σμως, δεν αποδείκνυ εταί η μη συνδρομη  των λο γων αποκλείσμου  του 
α ρθρου 18 η  η πλη ρωση μίας η  περίσσο τερων απο  τίς απαίτη σείς των,  

• δεν προσε λθεί εγκαί ρως γία υπογραφη  του συμφωνητίκου . 
• υποβα λεί μη κατα λληλη προσφορα  με την ε ννοία της περ. 46 της παρ. 1 του 

α ρθρου2 του ν. 4412/2016 
• δεν ανταποκρίθεί  στη σχετίκη  προ σκληση της αναθε τουσας αρχη ς εντο ς της 

προβλεπο μενης, στο α ρθρο 4.1 (η) προθεσμί ας καί δεν υποβα λλεί εξηγη σείς, σε 
περί πτωση ασυνη θίστα χαμηλη ς προσφορα ς,88 
 

  
15.5  Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επίστρε φεταί στον ανα δοχο με την προσκο μίση της εγγυ ησης  
 καλη ς εκτε λεσης. 
 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επίστρε φεταί στους λοίπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα 

είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/201689. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1  
 Προβλε πεταί η χορη γηση προκαταβολη ς στον Ανα δοχο90  ποσου  συ μφωνα με το α ρθρο 150 του ν. 
4412/2016, ως εξη ς:  
α) ε ως δε κα τοίς εκατο  (10%) της αξί ας της συ μβασης χωρί ς αναθεω ρηση καί ΦΠΑ, γία δαπα νες 
πρω των εγκαταστα σεων, μελε τες καί α λλα ε ξοδα εκκί νησης του ε ργου.                                                         
β) ε ως δε κα τοίς εκατο  (10%) της αξί ας της συ μβασης χωρί ς αναθεω ρηση καί ΦΠΑ γία δαπα νες 
προμηθείω ν υλίκω ν η  μηχανημα των που προ κείταί να εγκατασταθου ν η  να ενσωματωθου ν στο ε ργο. 
Σε κα θε περί πτωση το α θροίσμα των προβλεπο μενων προκαταβολω ν δεν μπορεί  να εί ναί ανω τερο 
του δεκαπε ντε τοίς εκατο  (15%) της αξί ας της συ μβασης χωρί ς αναθεω ρηση καί Φ.Π.Α. 
 Επίσημαί νεταί ο τί η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καλυ πτεί καί την παροχη  ίσο ποσης προκαταβολη ς 
προς τον ανα δοχο, χωρί ς να απαίτεί ταί η κατα θεση εγγυ ησης προκαταβολη ς. Μο νο στην περί πτωση 
που ο ανα δοχος αίτηθεί  μεγαλυ τερο υ ψος προκαταβολη ς, συ μφωνα με τα παραπα νω, απαίτεί ταί  η 
προσκο μίση εγγυητίκη ς επίστολη ς προκαταβολη ς που θα καλυ πτεί τη δίαφορα  μεταξυ  του ποσου  της 
εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης καί του ποσου  της καταβαλλο μενης προκαταβολη ς 
 
Η χορηγου μενη προκαταβολη  εί ναί ε ντοκη απο  την ημερομηνί α καταβολη ς της στον ανα δοχο. Γία το 
ποσο  αυτο  βαρυ νεταί ο ανα δοχος με το κο, ο οποί ος υπολογί ζεταί με ποσοστο  επίτοκί ου που 
ανε ρχεταί σε ποσοστο  ί σο με το μίκρο τερο επίτο κίο των εντο κων γραμματί ων του Δημοσί ου 
δωδεκα μηνης η , αν δεν εκδί δονταί τε τοία, εξα μηνης δία ρκείας προσαυξημε νο κατα  0,25 ποσοστίαί ες 
μονα δες. Το επίτο κίο μπορεί  να αναπροσαρμο ζεταί με κοίνη  απο φαση των Υπουργω ν Οίκονομίκω ν 
καί Υποδομω ν καί Μεταφορω ν. ………………….91 
 
Η προκαταβολη  καί η εγγυ ηση προκαταβολη ς μπορου ν να χορηγου νταί τμηματίκα . Η 
προκαταβολη  απαγορευ εταί να χρησίμοποίηθεί  γία δαπα νες που δεν σχετί ζονταί, α μεσα η  
ε μμεσα, με το αντίκεί μενο της συ μβασης.  
 
Η απο σβεση της προκαταβολη ς καί η επίστροφη  της εγγυ ησης προκαταβολη ς 
πραγματοποίου νταί, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς των α ρθρων 72 καί 150 του ν. 4412/2016. 
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο 
αυτής)92. 
Η εγγυητίκη  επίστολη  προκαταβολη ς καταπί πτεί με αίτίολογημε νη απο φαση της αναθε τουσας 
αρχη ς, η οποί α εκδί δεταί μετα  απο  προηγου μενη είση γηση της Δίευθυ νουσας Υπηρεσί ας 93. 
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16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος 
άνω αυτής της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται 
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-
06-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση 
πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν 
σημείο της Διακήρυξης]   
 
Γία την ταχυ τερη, σε σχε ση με τη συμβατίκη  προθεσμί α, εκτε λεσης του παρο ντος ε ργου (η  του 
τμη ματο ς του ……………………. σε περί πτωση υποδίαί ρεσης της συ μβασης σε τμη ματα) προβλε πεταί  η 
χορη γηση προ σθετης καταβολη ς (πρίμ) στον Ανα δοχο ποσοστου  ……………….…% 94  επί  της της 
αρχίκη ς συμβατίκη ς αξί ας, μη συμπερίλαμβανομε νου του ΦΠΑ, εφο σον ο χρο νος παρα δοσης του 
ε ργου (η  του τμη ματος….σε περί πτωση υποδίαί ρεσης της συ μβασης σε τμη ματος) εί ναί μίκρο τερος 
κατα  δε κα τοίς εκατο  (10%) του προβλεπο μενου στη συ μβαση.   
 
ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
 
16.3  Στην περί πτωση αυτη ν, γία την πληρωμη  της προ σθετης καταβολη ς απαίτεί ταί η προηγου μενη 
ε κδοση απο φασης του αρμο δίου αποφαίνομε νου οργα νου, μετα  απο  γνω μη του αρμο δίου τεχνίκου  
συμβουλί ου, η τοί της αναθε τουσας αρχη ς καί, σε περί πτωση που δεν υπα ρχεί, του τεχνίκου  
συμβουλί ου της Γενίκη ς Γραμματεί ας Υποδομω ν.  

 
16.4 Η προ σθετη καταβολη  καταβα λλεταί με την εμπρο θεσμη ολοκλη ρωση του συμβατίκου  
αντίκείμε νου. Η προ σθετη καταβολη  θεωρεί ταί συμπληρωματίκο  εργολαβίκο  αντα λλαγμα, εγκρί νεταί 
αναλο γως, ως τροποποί ηση της συ μβασης, βα σεί της περ. α’ της παρ. 1 του α ρθρου 132 του ν. 
4412/2016 καί περίλαμβα νεταί σε είδίκο  λογαρίασμο , που υποβα λλεί ο ανα δοχος μετα  την ε κδοση 
βεβαί ωσης περα τωσης εργασίω ν καί την αναγραφη  σε αυτη  της ταχυ τερης εκτε λεσης του ε ργου 
συ μφωνα με τους είδίκο τερους ο ρους των εγγρα φων της συ μβασης. 

 
16.5 Οί αποφα σείς γία παρατα σείς προθεσμίω ν ρυθμί ζουν κα θε θε μα, που σχετί ζεταί με την 
προ σθετη αυτη  καταβολη  καί ίδίαί τερα, αν μετατί θεταί, μερίκα  η  ολίκα , ο κρί σίμος, γία την προ σθετη 
καταβολη , χρο νος, με σαφη  καί εμπερίστατωμε νη αίτίολογί α, προκείμε νου να δίκαίου ταί ο ανα δοχος 
προ σθετη αμοίβη , κατα  τα ορίζο μενα ανωτε ρω,, υπο  τον ο ρο ο ανα δοχος να εί ναί πλη ρως ανυπαί τίος 
γία τίς χορηγηθεί σες παρατα σείς. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Γία την υπογραφη  της συ μβασης απαίτεί ταί η παροχη  εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα 
με το α ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ ψος της οποί ας καθορί ζεταί σε ποσοστο   5%  επί  
της εκτίμω μενης αξί ας της συ μβασης (η  του τμη ματος της συ μβασης,  σε περί πτωση 
υποδίαί ρεσης σε τμη ματα), χωρί ς να συμπερίλαμβα νονταί τα δίκαίω ματα προαί ρεσης, χωρί ς 
Φ.Π.Α. καί κατατί θεταί με χρί καί την υπογραφη  του συμφωνητίκου 95 . 

Σε περί πτωση τροποποί ησης της συ μβασης κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποί α 
συνεπα γεταί αυ ξηση της συμβατίκη ς αξί ας, η αναθε τουσα αρχη  οφεί λεί να απαίτεί  απο  τον 
ανα δοχο να καταθε σεί, με χρί καί την υπογραφη  της τροποποίημε νης συ μβασης, 
συμπληρωματίκη  εγγυ ηση το υ ψος της οποί ας ανε ρχεταί σε ποσοστο  5% επί  του ποσου  της 
αυ ξησης της αξί ας της συ μβασης, χωρί ς ΦΠΑ. 

Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς καλη ς εκτε λεσης περίλαμβα νουν κατ’ ελα χίστον τα αναφερο μενα στην 
παρα γραφο 15.2 της παρου σας, πλην της περ. (η), καί επίπρο σθετα, τον αρίθμο  καί τον τί τλο της 
σχετίκη ς συ μβασης . 





28 

 
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτεί συνολίκα  καί χωρί ς δίακρί σείς την 
εφαρμογη  ο λων των ο ρων της συ μβασης καί κα θε απαί τηση της αναθε τουσας αρχη ς η  του 
κυρί ου του ε ργου ε ναντί του αναδο χου.  

Ο χρο νος ίσχυ ος της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης πρε πεί να εί ναί μεγαλυ τερος κατα  τρείς (3) 
τουλα χίστον μη νες απο  το α θροίσμα της συμβατίκη ς προθεσμί ας, της ορίακη ς προθεσμί ας καί 
του χρο νου υποχρεωτίκη ς συντη ρησης του ε ργου, συ μφωνα με το α ρθρο 171 του ν. 4412 καί τα 
ε γγραφα της παρου σας συ μβασης.  

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπί πτεί υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς, στην περί πτωση 
παρα βασης απο  τον ανα δοχο των ο ρων της συ μβασης, ο πως αυτη  είδίκο τερα ορί ζεί.  

Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς καλη ς εκτε λεσης, καταπί πτουν με αίτίολογημε νη απο φαση της 
αναθε τουσας αρχη ς, η οποί α εκδί δεταί μετα  απο  προηγου μενη είση γηση της Δίευθυ νουσας 
Υπηρεσί ας.96 

Είδίκα , σε περί πτωση ορίστίκοποί ησης της απο φασης ε κπτωσης του αναδο χου, το συ νολο των 
εγγυη σεων γία την καλη  εκτε λεση του ε ργου, καταπί πτεί υπε ρ του κυρί ου του ε ργου, ως είδίκη  
ποίνίκη  ρη τρα, καί κατα  με γίστο με χρί το υπολείπο μενο προς κατασκευη  ποσο  της συ μβασης καί 
εφο σον ληφθεί  υπο ψη προς επίστροφη  αρνητίκο ς λογαρίασμο ς. 97 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης, ο πως αυτη  δίαμορφω θηκε κατο πίν τροποποίη σεων της συ μβασης, 
κατα  το α ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μείω νεταί αμε σως μετα  απο  την ε γκρίση της τελίκη ς 
επίμε τρησης απο  τη δίευθυ νουσα υπηρεσί α, κατα  ποσοστο  εβδομη ντα τοίς εκατο  (70%) της 
συνολίκη ς αξί ας.98  

Το συ νολο των εγγυη σεων καλη ς εκτε λεσης επίστρε φεταί χωρί ς καθυστε ρηση, αμε σως μετα  απο  
την ε γκρίση του πρωτοκο λλου παραλαβη ς καί την ε γκρίση του τελίκου  λογαρίασμου  του ε ργου.  

 

17.2 Εγγυ ηση καλη ς λείτουργί ας 

Δεν απαιτείται 99 

 

17. 3 Οί κρατη σείς της παρ. 12 του α ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί  λογαρίασμω ν καί 
πίστοποίη σεων, μπορεί  να αντίκατασταθου ν οποτεδη ποτε απο  τον ανα δοχο, μερίκα  η  ολίκα , με 
ίσο ποση εγγυητίκη  επίστολη . Οί εγγυη σείς αυτε ς περίορί ζονταί κατα  ποσοστο  πε ντε τοίς εκατο  
(5%) επί  της αξί ας των εργασίω ν που περίλαμβα νονταί στίς υποβεβλημε νες στην υπηρεσί α 
επίμετρη σείς. Η μεί ωση αποφασί ζεταί απο  τη δίευθυ νουσα υπηρεσί α, υ στερα απο  αί τηση του 
αναδο χου, η οποί α συνοδευ εταί απο  είδίκο  απολογίσμο  των εργασίω ν των οποί ων ε χουν 
υποβληθεί  οί επίμετρη σείς.100 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση  εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς των α ρθρων 15, 16 καί 17 εκδί δονταί απο  πίστωτίκα  η  
χρηματοδοτίκα  ίδρυ ματα η  ασφαλίστίκε ς επίχείρη σείς κατα  την ε ννοία των περίπτω σεων β΄ καί 
γ΄ της παρ. 1 του α ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λείτουργου ν νο μίμα στα κρα τη - με λη 
της Ένωσης η  του Ευρωπαί κου  Οίκονομίκου  Χω ρου η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ καί ε χουν, 
συ μφωνα με τίς ίσχυ ουσες δίατα ξείς, το δίκαί ωμα αυτο . Μπορου ν, επί σης, να εκδί δονταί απο  το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χονταί με γραμμα τίο του Ταμεί ου Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων με 
παρακατα θεση σε αυτο  του αντί στοίχου χρηματίκου  ποσου .101 Αν συσταθεί  παρακαταθη κη με 
γραμμα τίο παρακατα θεσης χρεογρα φων στο Ταμεί ο Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων, τα 
τοκομερί δία η  μερί σματα που λη γουν κατα  τη δία ρκεία της εγγυ ησης επίστρε φονταί μετα  τη 
λη ξη τους στον υπε ρ ου η εγγυ ηση οίκονομίκο  φορε α.  
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17.Α.2 Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς εκδί δονταί κατ’ επίλογη  του οίκονομίκου  φορε α/αναδο χου απο  
ε να η  περίσσο τερους εκδο τες της παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τως του υ ψους των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους102.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν103 ορί ζεταί η 
11/01/2022, ημε ρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  
18/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ 

 

Αν, γία λο γους ανωτε ρας βί ας η  γία τεχνίκου ς λο γους δεν δίενεργηθεί  η αποσφρα γίση κατα  την 
ορίσθεί σα ημε ρα η  αν με χρί τη με ρα αυτη  δεν ε χεί υποβληθεί  καμί α προσφορα , η αποσφρα γίση καί η 
καταληκτίκη  ημερομηνί α αντί στοίχα μετατί θενταί σε οποίαδη ποτε α λλη ημε ρα, με απο φαση της 
αναθε τουσας αρχη ς. Η απο φαση αυτη  κοίνοποίεί ταί  στους προσφε ροντες, με σω της 
λείτουργίκο τητας “Επίκοίνωνί α”,  πε ντε (5) τουλα χίστον εργα σίμες ημε ρες πρίν τη νε α ημερομηνί α,  
καί αναρτα ταί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον δίαθε τεί, καθω ς καί 
στον είδίκο , δημο σία προσβα σίμο, χω ρο “ηλεκτρονίκοί  δίαγωνίσμοί ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν καί στη νε α αυτη  ημερομηνί α δεν καταστεί  δυνατη  η 
αποσφρα γίση των προσφορω ν η  δεν υποβληθου ν προσφορε ς, μπορεί  να ορίσθεί  καί νε α ημερομηνί α, 
εφαρμοζομε νων κατα  τα λοίπα  των δίατα ξεων των δυ ο προηγου μενων εδαφί ων. Σε περί πτωση που 
καί στη νε α αυτη  ημερομηνί α δεν καταστεί  δυνατη  η αποσφρα γίση των προσφορω ν η  δεν 
υποβληθου ν προσφορε ς, δίεξα γεταί νε α δίαδίκασί α συ ναψης δημο σίας συ μβασης γία το εν λο γω 
ε ργο με την εκ νε ου τη ρηση ο λων των δίατυπω σεων δημοσίο τητας που προβλε πονταί στίς 
δίατα ξείς του παρο ντος (επαναληπτίκο ς δίαγωνίσμο ς, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του α ρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θε υποβαλλο μενη προσφορα  δεσμευ εί τον συμμετε χοντα στον δίαγωνίσμο  κατα  τη δία ταξη 
του α ρθρου 97 του ν. 4412/2016, γία δία στημα δεκατριών (13) μηνών104, απο  την ημερομηνί α 
λη ξης της προθεσμί ας υποβολη ς των προσφορω ν. 

19.2 Προσφορα  που ορί ζεί χρο νο ίσχυ ος μίκρο τερο απο  αυτο ν που προβλε πεταί στο παρο ν 
απορρί πτεταί ως μη κανονίκη 105. 
 

19.3 Η αναθε τουσα αρχη  μπορεί , πρίν τη λη ξη του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  
τους προσφε ροντες να παρατεί νουν τη δία ρκεία ίσχυ ος της προσφορα ς τους καί της εγγυ ησης 
συμμετοχη ς. κατ’ ανω τατο ο ρίο γία χρονίκο  δία στημα ί σο με το προβλεπο μενο στην παρ. 19.1 .  
Μετα  απο  τη λη ξη καί του παραπα νω ανω τατου χρονίκου  ορί ου παρα τασης ίσχυ ος της 
προσφορα ς, τα αποτελε σματα της παρου σας δίαδίκασί ας ανα θεσης ματαίω νονταί, εκτο ς αν η 
αναθε τουσα αρχη  κρί νεί, κατα  περί πτωση, αίτίολογημε να, ο τί η συνε χίση της δίαδίκασί ας 
εξυπηρετεί  το δημο σίο συμφε ρον, οπο τε οί οίκονομίκοί  φορεί ς που συμμετε χουν στη δίαδίκασί α 
μπορου ν να επίλε ξουν να παρατεί νουν την προσφορα  τους, εφο σον τους ζητηθεί  πρίν απο  την 
πα ροδο του ανωτε ρω ανω τατου ορί ου παρα τασης της προσφορα ς τους. Η δίαδίκασί α ανα θεσης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συνεχί ζεταί με ο σους παρε τείναν τίς προσφορε ς τους καί αποκλεί ονταί οί λοίποί  οίκονομίκοί  
φορεί ς. 
 
19.4 Αν λη ξεί ο χρο νος ίσχυ ος των προσφορω ν καί δεν ζητηθεί  παρα ταση της προσφορα ς, η 
αναθε τουσα αρχη  δυ ναταί, με αίτίολογημε νη απο φαση  της, εφο σον η εκτε λεση της συ μβασης 
εξυπηρετεί  το δημο σίο συμφε ρον, να ζητη σεί, εκ των υστε ρων, απο  τους οίκονομίκου ς φορεί ς 
που συμμετε χουν στη δίαδίκασί α να παρατεί νουν τον χρο νο ίσχυ ος της προσφορα ς τους,  καθω ς 
καί της εγγυ ησης συμμετοχη ς, οπο τε η δίαδίκασί α συνεχί ζεταί με τους οίκονομίκου ς φορεί ς, οί 
οποί οί προε βησαν στίς ανωτε ρω ενε ργείες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρου σα Δίακη ρυξη αναρτη θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας δίαδίκασίας δημόσίας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετίκό 
ηλεκτρονίκό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσία Έργα με Συστημίκό Αύξοντα Αρίθμό:  ……… [εφόσον 
είναι γνωστός], καί αναρτήθηκαν στη Δίαδίκτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς (www.chios.gov.gr), αναρτα ταί σχετίκη  ενημε ρωση, 
συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 2 της παρου σας .  

 
4. Περί ληψη της παρου σας Δίακη ρυξης δημοσίευ εταί στον Ελληνίκο  Τυ πο106, συ μφωνα με το 
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 καί αναρτα ταί στο προ γραμμα “Δίαυ γεία” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξοδα των εκ της κεί μενης νομοθεσί ας απαραί τητων δημοσίευ σεων της περί ληψης της 
δημοπρασί ας στην οποί α αναδεί χθηκε ανα δοχος, βαρυ νουν τον ί δίο καί είσπρα ττονταί με τον πρω το 
λογαρίασμο  πληρωμη ς του ε ργου.  Τα ε ξοδα δημοσίευ σεων των τυχο ν προηγου μενων δίαγωνίσμω ν 
γία την ανα θεση του ί δίου ε ργου, καθω ς καί τα ε ξοδα των μη απαραί τητων εκ του νο μου 
δημοσίευ σεων βαρυ νουν την αναθε τουσα αρχη  καί καταβα λλονταί απο  τίς πίστω σείς του ε ργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης107 
 
(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής) 
 
1. Προσκαλου νταί οί, κατα  τα ε γγραφα της παρου σας συ μβασης, δυνα μενοί να λα βουν με ρος στη 
δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης οίκονομίκοί  φορεί ς, προκείμε νου η αναθε τουσα αρχη  να προβεί  σε 
παρουσί αση του προς ανα θεση ε ργου καί σε σχετίκη  δίαβου λευση στ.................................. (το πος), 
στίς ......................................(ημερομηνί α καί ω ρα)   
 
2. Εντο ς δε κα (10) ημερω ν απο  την ως α νω παρουσί αση, κα θε ενδίαφερο μενος, μπορεί  να υποβα λεί 
τευ χος παρατηρη σεων γία το ε ργο, την τεχνίκη  μελε τη καί τα τευ χη δημοπρα τησης, οίκονομίκα  καί 
συμβατίκα . Με το τευ χος παρατηρη σεων θα σχολία ζεταί η ορθο τητα της λυ σης, το εφίκτο  της 
κατασκευη ς καί θα επίσημαί νονταί σφα λματα των ο ρων των εγγρα φων της συ μβασης. Η συμμετοχη  
των ενδίαφερομε νων στην ως α νω παρουσί αση καί η υποβολη  του τευ χους παρατηρη σεων εί ναί 
προαίρετίκε ς, δεν συνεπα γονταί την υποχρε ωση υποβολη ς προσφορα ς καί δεν συνίστου ν κω λυμα γία 
τη συμμετοχη  τους στη δίαδίκασί α.  
 
3. Η αναθε τουσα αρχη  αξίολογεί  τα συμπερα σματα της δίαβου λευσης καί τα τευ χη παρατηρη σεων 
που υποβλη θηκαν καί προβαί νεί στίς ακο λουθες ενε ργείες:  
α) εφο σον δίαπίστωθεί  η ε λλείψη παρατηρη σεων η  εκτίμηθου ν ως μη ορθε ς οί υποβληθεί σες 
παρατηρη σείς, συνεχί ζεί τη δίαδίκασί α, συ μφωνα με τα ορίζο μενα στα ε γγραφα της συ μβασης η   
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β) εφο σον δίαπίστωθεί  η υ παρξη επουσίωδω ν σφαλμα των η  ελλεί ψεων στα ε γγραφα της συ μβασης 
εκδί δεί τευ χος τροποποίη σεων/δίορθω σεων της δίακη ρυξης η  καί των λοίπω ν εγγρα φων της 
συ μβασης, εντο ς πε ντε (5) ημερω ν απο  τη λη ξη της ημερομηνί ας υποβολη ς των τευχω ν 
παρατηρη σεων απο  τους οίκονομίκου ς φορεί ς. Στο τευ χος αυτο  περίλαμβα νονταί οί απαίτου μενες 
επουσίω δείς τροποποίη σείς/δίορθω σείς. Το τευ χος κοίνοποίεί ταί, με απο δείξη, σε ο λους τους 
οίκονομίκου ς φορεί ς που ε λαβαν τα ε γγραφα της συ μβασης, καί αναρτα ταί στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ 
καί στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον δίαθε τεί. Στο ως α νω τευ χος μπορεί  να 
προβλε πεταί η δίεξαγωγη  της δημοπρασί ας σε μεταγενε στερη ημερομηνί α με τη ρηση των 
δίατυπω σεων δημοσίο τητας  συ μφωνα με το α ρθρο 20 της παρου σας , οί προθεσμί ες των οποί ων 
ανε ρχονταί κατ’ ελα χίστον στο ε να τρί το (1/3) η   
γ) εφο σον δίαπίστωθεί  η υ παρξη ουσίωδω ν σφαλμα των η  ελλεί ψεων σε οποίοδη ποτε στοίχεί ο των 
εγγρα φων της συ μβασης, ανακαλεί  τη δίακη ρυξη του δίαγωνίσμου . Στη συνε χεία, προβαί νεί σε νε α 
δίαδίκασί α συ ναψης της συ μβασης ε ργου, δίορθω νοντας τα σχετίκα  σφα λματα καί ελλεί ψείς.  
 
4. Το τευ χος τροποποίη σεων συγκαταλε γεταί στα ε γγραφα της συ μβασης καί αποτελεί  αναπο σπαστο 
με ρος της συ μβασης μετα  την υπογραφη  της. Αντί θετα, τα υποβληθε ντα απο  τους οίκονομίκου ς 
φορεί ς τευ χη παρατηρη σεων δεν αποτελου ν συμβατίκα  στοίχεί α καί δεν χρησίμοποίου νταί γία 
ερμηνεί α της συ μβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβαση ανατί θεταί βα σεί του κρίτηρί ου του α ρθρου 14 της παρου σας, σε προσφε ροντα ο οποί ος 
δεν αποκλεί εταί απο  τη συμμετοχη  βα σεί της παρ. Α του α ρθρου 22 της παρου σας καί πληροί  τα 
κρίτη ρία επίλογη ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε του α ρθρου 22 της παρου σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δίκαί ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσίκα  η  νομίκα  προ σωπα, η  ενω σείς αυτω ν 108   που 
δραστηρίοποίου νταί στην κατηγορί α/ες ε ργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  109 καί που εί ναί εγκατεστημε να σε110: 
α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαί κου  Οίκονομίκου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρί τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψεί καί κυρω σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση δημο σία 
συ μβαση καλυ πτεταί απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7111 καί τίς γενίκε ς σημείω σείς του 
σχετίκου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνί ας, καθω ς καί 
δ) σε τρί τες χω ρες που δεν εμπί πτουν στην περί πτωση γ΄ της παρου σας παραγρα φου καί ε χουν 
συνα ψεί δίμερεί ς η  πολυμερεί ς συμφωνί ες με την Ένωση σε θε ματα δίαδίκασίω ν ανα θεσης δημοσί ων 
συμβα σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης112. 
 
21.2 Οίκονομίκο ς φορε ας συμμετε χεί εί τε μεμονωμε να εί τε ως με λος ε νωσης113, 
 
21.3 Οί ενω σείς οίκονομίκω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 καί 4 του α ρθρου 19 
καί των παρ. 1 (γ) καί (ε)  του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαίτεί ταί απο  τίς εν λο γω ενω σείς να περίβληθου ν συγκεκρίμε νη νομίκη  μορφη  γία την υποβολη  
προσφορα ς. Σε περί πτωση που η ε νωση αναδείχθεί  ανα δοχος η νομίκη  της μορφη  πρε πεί να εί ναί 
τε τοία που να εξασφαλί ζεταί η υ παρξη ενο ς καί μοναδίκου  φορολογίκου  μητρω ου γία την ε νωση (πχ 
κοίνοπραξί α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οί μεμονωμε νοί προσφε ροντες πρε πεί να ίκανοποίου ν ο λα τα κρίτη ρία ποίοτίκη ς επίλογη ς.  

Στην περί πτωση ε νωσης οίκονομίκω ν φορε ων, ίσχυ ουν τα εξη ς : 

- αναφορίκα  με τίς απαίτη σείς του α ρθρου 22 Α της παρου σας, αυτε ς θα πρε πεί να ίκανοποίου νταί 
απο  κα θε με λος της ε νωσης  

- αναφορίκα  με τίς απαίτη σείς του α ρθρου 22.Β της παρου σας, κα θε με λος της ε νωσης θα πρε πεί να 
εί ναί εγγεγραμμε νο στο σχετίκο  επαγγελματίκο  μητρω ο, συ μφωνα με τα είδίκο τερα στο ως α νω 
α ρθρο, τουλα χίστον σε μία απο  τίς κατηγορί ες που αφορα  στο υπο  ανα θεση ε ργο. Περαίτε ρω, 
αθροίστίκα  πρε πεί να καλυ πτονταί ο λες οί κατηγορί ες του ε ργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε προσφε ρων αποκλείεται απο  τη συμμετοχη  στην παρου σα δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης, 
εφο σον συντρε χεί στο προ σωπο  του (αν προ κείταί γία μεμονωμε νο φυσίκο  η  νομίκο  προ σωπο) η  σε 
ε να απο  τα με λη του (αν προ κείταί περί  ε νωσης οίκονομίκω ν φορε ων) ε νας απο  τους λο γους των 
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παρακα τω περίπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχεί είς βα ρος του αμετα κλητη114 καταδίκαστίκη  απο φαση γία ε να απο  τα 
ακο λουθα  εγκλη ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πως αυτη  ορί ζεταί στο α ρθρο 2 της απο φασης-πλαί σίο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλί ου της 24ης Οκτωβρί ου 2008, γία την καταπολε μηση του οργανωμε νου 
εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), καί τα εγκλη ματα του α ρθρου 187 του Ποίνίκου  Κω δίκα 
(εγκληματίκη  οργα νωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ο πως ορί ζεταί στο α ρθρο 3 της συ μβασης περί  της καταπολε μησης της 
δωροδοκί ας, στην οποί α ενε χονταί υπα λληλοί των Ευρωπαί κω ν Κοίνοτη των η  των κρατω ν-μελω ν 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) καί στην παρ. 1 του α ρθρου 2 της απο φασης-πλαί σίο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλί ου της 22ας Ιουλί ου 2003, γία την καταπολε μηση της δωροδοκί ας στον 
ίδίωτίκο  τομε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς καί ο πως ορί ζεταί στο εθνίκο  δί καίο του 
οίκονομίκου  φορε α, καί τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωροδοκί α πολίτίκω ν προσω πων), 236 
(δωροδοκί α υπαλλη λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκί α δίκαστίκω ν λείτουργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπορί α 
επίρροη ς – μεσα ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκί α στον ίδίωτίκο  τομε α) του Ποίνίκου  Κω δίκα, 

γ) απάτη, είς βα ρος των οίκονομίκω ν συμφερο ντων της Ένωσης κατα  την ε ννοία των α ρθρων 3 καί 
4 της Οδηγί ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου καί του Συμβουλί ου της 5ης Ιουλί ου 
2017 σχετίκα  με την καταπολε μηση, με σω του ποίνίκου  δίκαί ου, της απα της είς βα ρος των 
οίκονομίκω ν συμφερο ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) καί τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α 
(δωροδοκί α πολίτίκω ν προσω πων), 216 (πλαστογραφί α), 236 (δωροδοκί α υπαλλη λου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκί α δίκαστίκω ν λείτουργω ν), 242 (ψευδη ς βεβαί ωση, νο θευση κ.λπ.) 374 (δίακεκρίμε νη 
κλοπη ), 375 (υπεξαί ρεση), 386 (απα τη), 386Α (απα τη με υπολογίστη ), 386Β (απα τη σχετίκη  με τίς 
επίχορηγη σείς), 390 (απίστί α) του Ποίνίκου  Κω δίκα καί των α ρθρων 155 επ. του Εθνίκου  
Τελωνείακου  Κω δίκα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ο ταν αυτα  στρε φονταί κατα  των οίκονομίκω ν 
συμφερο ντων της Ευρωπαί κη ς Ένωσης η  συνδε ονταί με την προσβολη  αυτω ν των συμφερο ντων, 
καθω ς καί τα εγκλη ματα των α ρθρων 23 (δίασυνορίακη  απα τη σχετίκα  με τον ΦΠΑ) καί 24 
(επίκουρίκε ς δίατα ξείς γία την ποίνίκη  προστασί α των οίκονομίκω ν συμφερο ντων της Ευρωπαί κη ς 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατίκε ς δραστηρίο τητες, ο πως 
ορί ζονταί, αντίστοί χως, στα α ρθρα 3-4 καί 5-12 της Οδηγί ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαί κου  
Κοίνοβουλί ου καί του Συμβουλί ου της 15ης Μαρτί ου 2017, γία την καταπολε μηση της τρομοκρατί ας 
καί την αντίκατα σταση της απο φασης-πλαίσί ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλί ου καί γία την 
τροποποί ηση της απο φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλί ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η  ηθίκη  
αυτουργί α η  συνε ργεία η  απο πείρα δία πραξης εγκλη ματος, ο πως ορί ζονταί στο α ρθρο 14 αυτη ς, καί 
τα εγκλη ματα των α ρθρων 187Α καί 187Β του Ποίνίκου  Κω δίκα, καθω ς καί τα εγκλη ματα των 
α ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατί ας, 
ο πως αυτε ς ορί ζονταί στο α ρθρο 1 της Οδηγί ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου καί 
του Συμβουλί ου της 20ης Μαί ου  2015, σχετίκα  με την προ ληψη της χρησίμοποί ησης του 
χρηματοπίστωτίκου  συστη ματος γία τη νομίμοποί ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηρίο τητες η  γία 
τη χρηματοδο τηση της τρομοκρατί ας, την τροποποί ηση του κανονίσμου  (ΕΕ) αρίθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου καί του Συμβουλί ου, καί την κατα ργηση της οδηγί ας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου καί του Συμβουλί ου καί της οδηγί ας 2006/70/ΕΚ της Επίτροπη ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) καί τα εγκλη ματα των α ρθρων 2 καί 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πως ορί ζονταί στο α ρθρο 2 της 
Οδηγί ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου καί του Συμβουλί ου της 5ης Απρίλί ου 2011, γία 
την προ ληψη καί την καταπολε μηση της εμπορί ας ανθρω πων καί γία την προστασί α των θυμα των 
της, καθω ς καί γία την αντίκατα σταση της απο φασης-πλαί σίο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί ου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), καί τα εγκλη ματα του α ρθρου 323Α του Ποίνίκου  Κω δίκα (εμπορί α 
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ανθρω πων). Ο οίκονομίκο ς φορε ας αποκλεί εταί επί σης ο ταν το προ σωπο είς βα ρος του οποί ου 
εκδο θηκε αμετα κλητη καταδίκαστίκη  απο φαση εί ναί με λος του δίοίκητίκου , δίευθυντίκου  η  
εποπτίκου  οργα νου του εν λο γω οίκονομίκου  φορε α η  ε χεί εξουσί α εκπροσω πησης, λη ψης 
αποφα σεων η  ελε γχου σε αυτο . 

Η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφί ου αφορα : 

α) Στίς περίπτω σείς εταίρείω ν περίορίσμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπίκω ν εταίρείω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί  
Ιδίωτίκω ν Κεφαλαίουχίκω ν Εταίρείω ν ( Ι.Κ.Ε ), τους δίαχείρίστε ς. 

β) Στίς περίπτω σείς ανωνυ μων εταίρείω ν (Α.Ε.) τον Δίευθυ νοντα Συ μβουλο, τα με λη του Δίοίκητίκου  
Συμβουλί ου, καθω ς καί τα προ σωπα στα οποί α με απο φαση του Δίοίκητίκου  Συμβουλί ου ε χεί 
ανατεθεί  το συ νολο της δίαχεί ρίσης καί εκπροσω πησης της εταίρεί ας. 
 
γ) Στίς περίπτω σείς των συνεταίρίσμω ν, τα με λη του Δίοίκητίκου  Συμβουλί ου, η  

δ) στίς υπο λοίπες περίπτω σείς νομίκω ν προσω πων, τον, κατα  περί πτωση, νο μίμο  εκπρο σωπο115. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφε ρων ε χεί αθετη σεί τίς υποχρεω σείς του ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  
είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης καί αυτο  ε χεί δίαπίστωθεί  απο  δίκαστίκη  η  δίοίκητίκη  απο φαση με 
τελεσί δίκη καί δεσμευτίκη  ίσχυ , συ μφωνα με δίατα ξείς της χω ρας ο που εί ναί εγκατεστημε νος η  την 
εθνίκη  νομοθεσί α  η /καί  

β) η αναθε τουσα αρχη  μπορεί  να αποδεί ξεί με τα κατα λληλα με σα ο τί ο προσφε ρων ε χεί αθετη σεί τίς 
υποχρεω σείς του ο σον αφορα  την καταβολη  φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης. 

Αν ο προσφε ρων εί ναί Έλληνας πολί της η  ε χεί την εγκατα σταση  του στην Ελλα δα, οί υποχρεω σείς 
του που αφορου ν τίς είσφορε ς κοίνωνίκη ς ασφα λίσης καλυ πτουν, το σο την κυ ρία, ο σο καί την 
επίκουρίκη  ασφα λίση. 

Οί υποχρεω σείς των περ. α’ καί β’ θεωρεί ταί ο τί δεν ε χουν αθετηθεί  εφο σον δεν ε χουν καταστεί  
ληξίπρο θεσμες η  εφο σον αυτε ς ε χουν υπαχθεί  σε δεσμευτίκο  δίακανονίσμο  που τηρεί ταί. 

Δεν αποκλεί εταί ο προσφε ρων, ο ταν ε χεί εκπληρω σεί τίς υποχρεω σείς του, εί τε καταβα λλοντας τους 
φο ρους η  τίς είσφορε ς κοίνωνίκη ς ασφα λίσης που οφεί λεί, συμπερίλαμβανομε νων, κατα  περί πτωση, 
των δεδουλευμε νων το κων η  των προστί μων, εί τε υπαγο μενος σε δεσμευτίκο  δίακανονίσμο  γία την 
καταβολη  τους, στο με τρο που τηρεί  τους ο ρους του δεσμευτίκου  κανονίσμου 116 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαί ρεση, γία τους πίο κα τω επίτακτίκου ς λο γους δημο σίου συμφε ροντος............117 
(ο πως δημο σίας υγεί ας η  προστασί ας του περίβα λλοντος, οί οποί οί συμπληρω νονταί απο  την 
αναθε τουσα αρχη  ) δεν εφαρμο ζονταί οί παρα γραφοί  22.A.1 καί 22.A.2. 

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

β) Κατ’ εξαί ρεση, ο ταν ο αποκλείσμο ς εί ναί σαφω ς δυσανα λογος, ίδί ως ο ταν μο νο μίκρα  ποσα  των 
φο ρων η  των είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης δεν ε χουν καταβληθεί  η  ο ταν ο προσφε ρων 
ενημερω θηκε σχετίκα  με το ακρίβε ς ποσο  που οφεί λεταί λο γω αθε τησης των υποχρεω σεω ν του ο σον 
αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης σε χρο νο κατα  τον οποί ο δεν εί χε 
τη δυνατο τητα να λα βεί με τρα, συ μφωνα με το τελευταί ο εδα φίο της περ. β' της παρ. 2 του α ρθρου 73 
ν. 4412/2016, πρίν απο  την εκπνοη  της προθεσμί ας υποβολη ς προσφορα ς του α ρθρου 18 της 
παρου σας, δεν εφαρμο ζεταί 118η παρα γραφος 22.Α.2. 

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

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:119 

(α) ε χεί αθετη σεί τίς υποχρεω σείς που προβλε πονταί στην παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
περί  αρχω ν που εφαρμο ζονταί στίς δίαδίκασί ες συ ναψης δημοσί ων συμβα σεων,                    

(β) εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας τελεί  υπο  πτω χευση η  ε χεί υπαχθεί  σε δίαδίκασί α  είδίκη ς εκκαθα ρίσης 
η  τελεί  υπο  αναγκαστίκη  δίαχεί ρίση απο  εκκαθαρίστη  η  απο  το δίκαστη ρίο η  ε χεί υπαχθεί  σε 
δίαδίκασί α πτωχευτίκου  συμβίβασμου  η  ε χεί αναστεί λεί τίς επίχείρηματίκε ς του δραστηρίο τητες η  
ε χεί υπαχθεί  σε δίαδίκασί α εξυγί ανσης καί δεν τηρεί  τους ο ρους αυτη ς η  εα ν βρί σκεταί σε 
οποίαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκυ πτουσα απο  παρο μοία δίαδίκασί α, προβλεπο μενη σε εθνίκε ς 
δίατα ξείς νο μου.  

Η αναθε τουσα αρχη  μπορεί  να μην αποκλεί εί ε ναν οίκονομίκο  φορε α, ο οποί ος βρί σκεταί σε μία εκ 
των καταστα σεων που αναφε ρονταί στην παρου σα περί πτωση, υπο  την πρου πο θεση ο τί η 
αναθε τουσα αρχη  ε χεί αποδεί ξεί ο τί ο εν λο γω φορε ας εί ναί σε θε ση να εκτελε σεί τη συ μβαση, 
λαμβα νοντας υπο ψη τίς ίσχυ ουσες δίατα ξείς καί τα με τρα γία τη συνε χίση της επίχείρηματίκη ς του 
λείτουργί ας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 120 

(γ) εα ν, με την επίφυ λαξη της παραγρα φου 3β του α ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί  ποίνίκω ν 
κυρω σεων καί α λλων δίοίκητίκω ν συνεπείω ν, η αναθε τουσα αρχη  δίαθε τεί επαρκω ς ευ λογες 
ενδεί ξείς που οδηγου ν στο συμπε ρασμα ο τί ο οίκονομίκο ς φορε ας συνη ψε συμφωνί ες με α λλους 
οίκονομίκου ς φορεί ς με στο χο τη στρε βλωση του ανταγωνίσμου , 

(δ) εα ν μί α κατα σταση συ γκρουσης συμφερο ντων κατα  την ε ννοία του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί  να θεραπευθεί  αποτελεσματίκα  με α λλα, λίγο τερο παρεμβατίκα , με σα, 

(ε) εα ν μί α κατα σταση στρε βλωσης του ανταγωνίσμου  απο  την προ τερη συμμετοχη  των οίκονομίκω ν 
φορε ων κατα  την προετοίμασί α της δίαδίκασί ας συ ναψης συ μβασης, συ μφωνα με ο σα ορί ζονταί στο 
α ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί  να θεραπευθεί  με α λλα, λίγο τερο παρεμβατίκα , με σα, 

(στ) εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας ε χεί επίδεί ξεί σοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη πλημμε λεία κατα  την 
εκτε λεση ουσίω δους απαί τησης στο πλαί σίο προηγου μενης δημο σίας συ μβασης, προηγου μενης 
συ μβασης με αναθε τοντα φορε α η  προηγου μενης συ μβασης παραχω ρησης που εί χε ως αποτε λεσμα 
την προ ωρη καταγγελί α της προηγου μενης συ μβασης, αποζημίω σείς η  α λλες παρο μοίες κυρω σείς, 

(ζ) εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας ε χεί κρίθεί  ε νοχος εκ προθε σεως σοβαρω ν  απατηλω ν δηλω σεων, κατα  
την παροχη  των πληροφορίω ν που απαίτου νταί γία την εξακρί βωση της απουσί ας των λο γων 
αποκλείσμου  η  την πλη ρωση των κρίτηρί ων επίλογη ς, ε χεί αποκρυ ψεί τίς πληροφορί ες αυτε ς η  δεν 
εί ναί σε θε ση να προσκομί σεί τα δίκαίολογητίκα  που απαίτου νταί κατ’ εφαρμογη  του α ρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί  Ευρωπαί κου  Ενίαί ου Εγγρα φου Συ μβασης, καθω ς καί του α ρθρου 23 της 
παρου σας, 

(η) εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας επίχεί ρησε να επηρεα σεί με αθε μίτο τρο πο τη δίαδίκασί α λη ψης 
αποφα σεων της αναθε τουσας αρχη ς, να αποκτη σεί εμπίστευτίκε ς πληροφορί ες που ενδε χεταί να του 
αποφε ρουν αθε μίτο πλεονε κτημα στη δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχεί με απατηλο  
τρο πο παραπλανητίκε ς πληροφορί ες που ενδε χεταί να επηρεα σουν ουσίωδω ς τίς αποφα σείς που 
αφορου ν τον αποκλείσμο , την επίλογη  η  την ανα θεση, 

(θ) εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας ε χεί δίαπρα ξεί σοβαρο  επαγγελματίκο  παρα πτωμα, το οποί ο θε τεί  σε 
αμφίβολί α την ακεραίο τητα  του. 

22.Α.5.  Αποκλεί εταί απο  τη συμμετοχη  στη δίαδίκασί α συ ναψης δημο σίας συ μβασης (δίαγωνίσμο ), 
οίκονομίκο ς φορε ας εα ν συντρε χουν οί πρου ποθε σείς εφαρμογη ς της παρ. 4 του α ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 121 
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Οί υποχρεώσείς της παρούσης αφορούν στίς ανώνυμες εταίρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχίκό κεφάλαίο άλλου νομίκού προσώπου 
που υποβάλλεί προσφορά ή σε νομίκά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντίστοίχούν σε ανώνυμη 
εταίρεία. 
 
Εξαίρούνταί της υποχρέωσης αυτής:  

α) οί είσηγμένες στα χρηματίστήρία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανίσμού 
Οίκονομίκής Συνεργασίας καί Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταίρείες,  

β) οί εταίρείες, τα δίκαίώματα ψήφου των οποίων ελέγχονταί από μία ή περίσσότερες επίχείρήσείς 
επενδύσεων (investment firms), εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων/ενεργητίκού (asset/fund 
managers) ή εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων επίχείρηματίκών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότί οί τελευταίες αυτές εταίρείες ελέγχουν, συνολίκά ποσοστό που υπερβαίνεί 
το εβδομήντα πέντε τοίς εκατό (75%) των δίκαίωμάτων ψήφων καί είναί εποπτευόμενες από 
Επίτροπές Κεφαλαίαγοράς ή άλλες αρμόδίες χρηματοοίκονομίκές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.122 

 

22.Α.6. Η αναθε τουσα αρχη  αποκλεί εί οίκονομίκο  φορε α σε οποίοδη ποτε χρονίκο  σημεί ο κατα  τη 
δία ρκεία της δίαδίκασί ας συ ναψης συ μβασης, ο ταν αποδείκνυ εταί ο τί αυτο ς βρί σκεταί λο γω πρα ξεων 
η  παραλεί ψεων αυτου  εί τε πρίν εί τε κατα  τη δίαδίκασί α, σε μί α απο  τίς περίπτω σείς των 
προηγου μενων παραγρα φων. 123  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.124 

 

22.Α.7. Οίκονομίκο ς φορε ας που εμπί πτεί σε μία απο  τίς καταστα σείς που αναφε ρονταί στίς 
παραγρα φους 22.Α.1 καί 22.Α.4125, εκτο ς απο  την περί πτωση β, μπορεί  να προσκομί ζεί στοίχεί α126 
προκείμε νου να αποδεί ξεί ο τί τα με τρα που ε λαβε επαρκου ν γία να αποδεί ξουν την αξίοπίστί α του, 
παρο τί συντρε χεί ο σχετίκο ς λο γος αποκλείσμου . Γία τον σκοπο  αυτο ν, ο οίκονομίκο ς φορε ας 
αποδείκνυ εί ο τί ε χεί καταβα λεί η  ε χεί δεσμευθεί  να καταβα λεί αποζημί ωση γία ζημί ες που 
προκλη θηκαν απο  το ποίνίκο  αδί κημα η  το παρα πτωμα, ο τί ε χεί δίευκρίνί σεί τα γεγονο τα καί τίς 
περίστα σείς με ολοκληρωμε νο τρο πο, με σω ενεργου  συνεργασί ας με τίς ερευνητίκε ς αρχε ς, καί ε χεί 
λα βεί συγκεκρίμε να τεχνίκα  καί οργανωτίκα  με τρα, καθω ς καί με τρα σε επί πεδο προσωπίκου  
κατα λληλα γία την αποφυγη  περαίτε ρω ποίνίκω ν αδίκημα των η  παραπτωμα των. 127 Τα με τρα που 
λαμβα νονταί απο  τους οίκονομίκου ς φορεί ς αξίολογου νταί σε συνα ρτηση με τη σοβαρο τητα καί τίς 
ίδίαί τερες περίστα σείς του ποίνίκου  αδίκη ματος η  του παραπτω ματος. Εα ν τα στοίχεί α κρίθου ν 
επαρκη , ο εν λο γω οίκονομίκο ς φορε ας δεν αποκλεί εταί απο  τη δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης. Αν τα 
με τρα κρίθου ν ανεπαρκη , γνωστοποίεί ταί στον οίκονομίκο  φορε α το σκεπτίκο  της απο φασης αυτη ς. 
Οίκονομίκο ς φορε ας που ε χεί αποκλείστεί , συ μφωνα με τίς κεί μενες δίατα ξείς, με τελεσί δίκη 
απο φαση, απο  τη συμμετοχη  σε δίαδίκασί ες συ ναψης συ μβασης η  ανα θεσης παραχω ρησης δεν 
μπορεί  να κα νεί χρη ση της ανωτε ρω δυνατο τητας κατα  την περί οδο του αποκλείσμου  που ορί ζεταί 
στην εν λο γω απο φαση 

22.Α.8. Η απο φαση γία την δίαπί στωση της επα ρκείας η  μη των επανορθωτίκω ν με τρων κατα  την 
προηγου μενη παρα γραφο εκδί δεταί συ μφωνα με τα ορίζο μενα στίς παρ. 8 καί 9 του α ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 128 

 
22.Α.9. Οίκονομίκός φορέας, σε βάρος του οποίου έχεί επίβληθεί η κύρωση του ορίζόντίου 
αποκλείσμού σύμφωνα με τίς κείμενες δίατάξείς, καί γία το χρονίκό δίάστημα που αυτή ορίζεί 
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αποκλείεταί από την παρούσα δίαδίκασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 129 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα  την καταλληλο τητα γία την α σκηση της επαγγελματίκη ς δραστηρίο τητας, απαίτεί ταί  οί 
οίκονομίκοί  φορεί ς να εί ναί εγγεγραμμε νοί στο σχετίκο  επαγγελματίκο  μητρω ο που τηρεί ταί στο 
κρα τος εγκατα σταση ς τους. Είδίκα  οί προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί στην Ελλα δα 
απαίτεί ταί να εί ναί εγγεγραμμε νοί στο Μητρω ο Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) γία το 
χρονίκο  δία στημα που εξακολουθου ν να ίσχυ ουν οί μεταβατίκε ς δίατα ξείς του α ρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 η  στο Μητρω ο Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων Δημο σίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο  την ε ναρξη 
ίσχυ ος του τελευταί ου η  στα Μητρω α Περίφερείακω ν Ενοτη των130, ανα  περί πτωση, στην 
κατηγορί α/-ίες ε ργου του α ρθρου 21 της παρου σας131. Οί προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί σε 
κρα τος με λος της Ευρωπαί κη ς Ένωσης απαίτεί ταί να εί ναί εγγεγραμμε νοί στα Μητρω α του 
παραρτη ματος ΧΙ του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια132 

 

Είδίκα  οί εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς που εί ναί εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ, γία το χρονίκο  δία στημα που 
εξακολουθου ν να ίσχυ ουν οί μεταβατίκε ς δίατα ξείς του α ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρε πεί να 
υπερβαί νουν τα ανω τατα επίτρεπτα  ο ρία ανεκτε λεστου υπολοί που εργολαβίκω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο πως ίσχυ εί. 

Μετα  απο  τη λη ξη των ως α νω μεταβατίκω ν δίατα ξεων καί την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του π.δ 
71/2019, οί εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς που εί ναί εγγεγραμμε νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε πεί να 
υπερβαί νουν τα ανω τατα επίτρεπτα  ο ρία ανεκτε λεστου υπολοί που εργολαβίκω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 64 αυτου . 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα133 

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως μέλος 
ένωσης οικονομικών φορέων απαίτεί ταί : 
Γία την κατηγορί α ε ργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατ’ ελα χίστον στελε χωση (2) μηχανίκω ν με 11ετη  
τουλα χίστον εμπείρί α η  στελε χωση (1) μηχανίκου  με 11ετη  καί (2) μηχανίκω ν με 8ετη  τουλα χίστον 
εμπείρί α η  (1) μηχανίκου  με 14ετη  τουλα χίστον εμπείρί α.   
 
Οί ανωτε ρω απαίτη σείς θα πρε πεί να εί ναί συ μφωνα με τα ορίζο μενα αναλυτίκα  στίς δίατα ξείς του 
Άρθρου 100 του ν.3669/2008, ο πως τροποποίη θηκαν καί ίσχυ ουν.  
 
Σε περίπτωση ένωσης οίκονομίκών φορέων, οί παραπάνω ελάχίστες απαίτήσείς καλύπτονταί 
αθροίστίκά από τα μέλη της ένωσης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης134 

Στην παρου σα Δίακη ρυξη δεν απαίτεί ταί η προσκο μίση πίστοποίητίκω ν δίασφα λίσης ποίο τητας καί 
προτυ πων περίβαλλοντίκη ς δίαχεί ρίσης.  

  

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
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Όσον αφορα  τα κρίτη ρία της οίκονομίκη ς καί χρηματοοίκονομίκη ς επα ρκείας καί τα κρίτη ρία σχετίκα  
με την τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  ίκανο τητα, ε νας οίκονομίκο ς φορε ας μπορεί , να στηρί ζεταί στίς 
ίκανο τητες α λλων φορε ων, ασχε τως της νομίκη ς φυ σης των δεσμω ν του με αυτου ς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδείκνύουν ότί θα έχουν στη δίάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμίση της 
σχετίκής δέσμευσης των φορέων στην ίκανότητα των οποίων στηρίζονταί. 

Όσον αφορα  τα κρίτη ρία που σχετί ζονταί με τους τί τλους σπουδω ν καί τα επαγγελματίκα  προσο ντα 
που ορί ζονταί στην περί πτωση στ του Με ρους ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ του Προσαρτη ματος Α ν. 
4412/2016 η  με την σχετίκη  επαγγελματίκη  εμπείρί α, οί οίκονομίκοί  φορεί ς, μπορου ν να βασί ζονταί 
στίς ίκανο τητες α λλων φορε ων μο νο εα ν οί τελευταί οί θα εκτελε σουν τίς εργασί ες η  τίς υπηρεσί ες γία 
τίς οποί ες απαίτου νταί οί συγκεκρίμε νες ίκανο τητες. 

Όταν ο οίκονομίκο ς φορε ας στηρί ζεταί στίς ίκανο τητες α λλων φορε ων ο σον αφορα  τα κρίτη ρία που 
σχετί ζονταί με την οίκονομίκη  καί χρηματοοίκονομίκη  επα ρκεία, ο οίκονομίκο ς φορε ας καί αυτοί  οί 
φορεί ς εί ναί απο  κοίνου  υπευ θυνοί135 γία την εκτε λεση της συ μβασης. 

Στην περί πτωση ε νωσης οίκονομίκω ν φορε ων, η ε νωση μπορεί  να στηρί ζεταί στίς ίκανο τητες των 
συμμετεχο ντων στην ε νωση η  α λλων φορε ων (γία τα κρίτη ρία της οίκονομίκη ς καί 
χρηματοοίκονομίκη ς επα ρκείας καί τα κρίτη ρία σχετίκα  με την τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  
ίκανο τητα). 
 
Η αναθε τουσα αρχη  ελε γχεί, συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 23 της παρου σας, εα ν οί φορεί ς, 
στίς ίκανο τητες των οποί ων προτί θεταί να στηρίχθεί  ο προσφε ρων, πληρου ν τα σχετίκα  κρίτη ρία 
επίλογη ς καί, εα ν συντρε χουν λο γοί αποκλείσμου  κατα  τα ορίζο μενα στην παρου σα δίακη ρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαίτεί από τον οίκονομίκό φορέα να αντίκαταστήσεί έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετίκό κρίτήρίο επίλογής ή γία τον οποίο συντρέχουν οί λόγοί αποκλείσμού του άρθρου 22.Α 
της παρούσας. 
 
Η αντίκατα σταση του φορε α, στίς ίκανο τητες του οποί ου στηρί ζεταί ο οίκονομίκο ς φορε ας που δεν 
πληροί  σχετίκο  κρίτη ρίο επίλογη ς  η  γία τον οποί ον συντρε χουν λο γοί αποκλείσμου  της παρου σας, 
γί νεταί κατο πίν προ σκλησης προς τον οίκονομίκο  φορε α, εντο ς τρία ντα (30) ημερω ν απο  την 
ημερομηνί α κοίνοποί ησης της προ σκλησης στον οίκονομίκο  φορε α, γία κα θε τρί το στίς ίκανο τητες 
του οποί ου στηρί ζεταί, στο πλαί σίο της παρου σας δίαδίκασί ας ανα θεσης συ μβασης. Ο φορε ας με τον 
οποί ο αντίκαθί σταταί ο φορε ας του προηγου μενου εδαφί ου δεν επίτρε πεταί να αντίκατασταθεί  εκ 
νε ου. 
 

Η εκτε λεση των ......136 γί νεταί υποχρεωτίκα  απο  τον προσφε ροντα η , αν η προσφορα  υποβα λλεταί 
απο  ε νωση οίκονομίκω ν φορε ων, απο  ε ναν απο  τους συμμετε χοντες στην ε νωση αυτη . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής137 
 

23.1 Κατα  την υποβολη  προσφορω ν οί οίκονομίκοί  φορεί ς υποβα λλουν το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο 
Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποί ο ίσοδυναμεί  με  ενημερωμε νη υπευ θυνη δη λωση, με τίς συνε πείες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντίκατα σταση των πίστοποίητίκω ν που εκδί δουν δημο σίες αρχε ς η  
τρί τα με ρη, επίβεβαίω νοντας ο τί ο εν λο γω οίκονομίκο ς φορε ας πληροί  τίς ακο λουθες πρου ποθε σείς:  
α) δεν βρί σκεταί σε μί α απο  τίς καταστα σείς του α ρθρου 22 Α της παρου σας, 
β) πληροί  τα σχετίκα  κρίτη ρία επίλογη ς τα οποί α ε χουν καθορίσθεί , συ μφωνα με το α ρθρο 22 Β-Ε της 
παρου σας. 
 
Σε οποίοδη ποτε χρονίκο  σημεί ο κατα  τη δία ρκεία της δίαδίκασί ας, μπορεί  να ζητηθεί  απο  τους 
προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα η  ορίσμε να δίκαίολογητίκα  της επο μενης παραγρα φου, ο ταν αυτο  
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απαίτεί ταί γία την ορθη  δίεξαγωγη  της δίαδίκασί ας. 
 
Το ΕΕΕΣ φε ρεί υπογραφη  με ημερομηνί α εντο ς του χρονίκου  δίαστη ματος, κατα  το οποί ο μπορου ν να 
υποβα λονταί προσφορε ς.  
 
Αν στο δία στημα που μεσολαβεί  μεταξυ  της ημερομηνί ας υπογραφη ς του ΕΕΕΣ καί της καταληκτίκη ς 
ημερομηνί ας υποβολη ς προσφορω ν ε χουν επε λθεί μεταβολε ς στα δηλωθε ντα στοίχεί α, εκ με ρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οίκονομίκο ς φορε ας αποσυ ρεί την προσφορα  του, χωρί ς να απαίτεί ταί απο φαση της 
αναθε τουσας αρχη ς. Στη συνε χεία μπορεί  να την υποβα λεί εκ νε ου με επί καίρο ΕΕΕΣ.138. 
 
Ο οίκονομίκο ς φορε ας δυ ναταί να δίευκρίνί ζεί τίς δηλω σείς καί πληροφορί ες που παρε χεί στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτίκη  υπευ θυνη δη λωση, την οποί α υποβα λλεί μαζί  με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  την υποβολη  του ΕΕΕΣ, καθω ς καί της συνοδευτίκη ς υπευ θυνης δη λωσης, εί ναί δυνατη , με μο νη 
την υπογραφη  του κατα  περί πτωση εκπροσω που του οίκονομίκου  φορε α, η προκαταρκτίκη  απο δείξη 
των λο γων αποκλείσμου  που αναφε ρονταί στο α ρθρο 22.Α.1 της παρου σας, γία το συ νολο των 
φυσίκω ν προσω πων που εί ναί με λη του δίοίκητίκου , δίευθυντίκου  η  εποπτίκου  οργα νου του η  ε χουν 
εξουσί α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελε γχου σε αυτο ν 139. 
 
Ως εκπρο σωπος του οίκονομίκου  φορε α, γία την εφαρμογη  του παρο ντος, νοεί ταί ο νο μίμος 
εκπρο σωπος αυτου , ο πως προκυ πτεί απο  το ίσχυ ον καταστατίκο  η  το πρακτίκο  εκπροσω πηση ς του 
κατα  το χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς η  το αρμοδί ως εξουσίοδοτημε νο φυσίκο  προ σωπο να 
εκπροσωπεί  τον οίκονομίκο  φορε α γία δίαδίκασί ες συ ναψης συμβα σεων η  γία τη συγκεκρίμε νη 
δίαδίκασί α συ ναψης συ μβασης140. 

Ο οίκονομίκός φορέας φέρεί την υποχρέωση, να δηλώσεί, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεία στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλείστίκή αρμοδίότητα ελέγχου γία την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλείσμού141, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονταί στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 καί στο άρθρο 22.Α  της παρούσης142 καί ταυτόχρονα να επίκαλεσθεί καί τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξίοπίστίας του. 

Επίσημαί νεταί ο τί, κατα  την απα ντηση οίκονομίκου  φορε α στο ερω τημα του ΕΕΕΣ η  α λλου 
αντί στοίχου εντυ που η  δη λωσης γία συ ναψη συμφωνίω ν με α λλους οίκονομίκου ς φορεί ς με στο χο τη 
στρε βλωση του ανταγωνίσμου , η συνδρομη  περίστα σεων, ο πως η τρίετη ς παραγραφη  της παρ. 10 
του α ρθρου 73, περί  λο γων αποκλείσμου , η  η εφαρμογη  της παρ. 3β του α ρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλυ εταί στο σχετίκο  πεδί ο που προβα λλεί κατο πίν θετίκη ς απα ντησης. 
 
Οί προηγου μενες αρνητίκε ς απαντη σείς στο ανωτε ρω ερω τημα του ΕΕΕΣ η  α λλου αντί στοίχου 
εντυ που η  δη λωσης, απο  οίκονομίκου ς φορεί ς οί οποί οί εμπί πτουν στο πεδί ο εφαρμογη ς της παρ. 3β 
του α ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοίχείοθετου ν τον λο γο αποκλείσμου  των περ. ζ’ η / καί θ’ της 
παρ. 4 του α ρθρου 73 του παρο ντος καί δεν απαίτεί ταί να δηλωθου ν κατα  τη συμπλη ρωση του ΕΕΕΣ 
καί κα θε αντί στοίχου εντυ που. 
 
Όσον αφορα  τίς υποχρεω σείς  γία την καταβολη  φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης (περ. α’ 
καί β’ της παρ. 2 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε ς θεωρεί ταί ο τί δεν ε χουν αθετηθεί  εφο σον 
δεν ε χουν καταστεί  ληξίπρο θεσμες η  εφο σον ε χουν υπαχθεί  σε δεσμευτίκο  δίακανονίσμο  που 
τηρεί ταί. Στην περί πτωση αυτη , ο οίκονομίκο ς φορε ας δεν υποχρεου ταί να απαντη σεί καταφατίκα  
στο σχετίκο  πεδί ο του ΕΕΕΣ, με το οποί ο ερωτα ταί εα ν ο οίκονομίκο ς φορε ας ε χεί ανεκπλη ρωτες 
υποχρεω σείς ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης η , κατα  
περί πτωση, εα ν ε χεί αθετη σεί τίς παραπα νω υποχρεω σείς του. 143 
 
Στην περί πτωση υποβολη ς προσφορα ς απο  ε νωση οίκονομίκω ν φορε ων, το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο 
Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ), υποβα λλεταί χωρίστα  απο  κα θε με λος της ε νωσης. 
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Στην περί πτωση που προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας δηλω νεί στο Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ) την προ θεση  του γία ανα θεση υπεργολαβί ας, υποβα λλεί μαζί  με το δίκο  του ΕΕΕΣ 
καί το ΕΕΕΣ  του υπεργολα βου. 

 
Στην περί πτωση που προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας στηρί ζεταί στίς ίκανο τητες ενο ς η  
περίσσο τερων φορε ων υποβα λλεί μαζί  με το δίκο  του ΕΕΕΣ καί το ΕΕΕΣ κα θε φορε α, στίς ίκανο τητες 
του οποί ου στηρί ζεταί. 
 
Τε λος, επίσημαί νεταί ο τί οί προσφε ροντες δηλω νουν το ανεκτε λεστο υπο λοίπο εργολαβίκω ν 
συμβα σεων στο Με ρος IV του ΕΕΕΣ, Ενο τητα Β («Οίκονομίκη  καί Χρηματοοίκονομίκη  Επα ρκεία»), 
στο πεδί ο «Λοίπε ς οίκονομίκε ς η  χρηματοοίκονομίκε ς απαίτη σείς». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δίκαί ωμα συμμετοχη ς καί οί ο ροί καί πρου ποθε σείς συμμετοχη ς, ο πως ορί στηκαν στα α ρθρα 21 
καί 22 της παρου σας, κρί νονταί: 
α) κατα  την υποβολη  της προσφορα ς, με την υποβολη  του ΕΕΕΣ,  
β) κατα  την υποβολη  των δίκαίολογητίκω ν κατακυ ρωσης, συ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (α  ε ως δ) καί  
γ)κατα  την εξε ταση της υπευ θυνης δη λωσης, συ μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του α ρθρου 105 του 
ν.4412/16, καί στο α ρθρο 4.2  (ε) της παρου σας. 
 
Στην περί πτωση που προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν στηρί ζεταί στίς ίκανο τητες 
α λλων φορε ων, συ μφωνα με το α ρθρο 22.ΣΤ της παρου σας, οί φορεί ς στην ίκανο τητα των οποί ων 
στηρί ζεταί ο προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν, υποχρεου νταί στην υποβολη  των 
δίκαίολογητίκω ν που αποδείκνυ ουν ο τί δεν συντρε χουν οί λο γοί αποκλείσμου  του α ρθρου 22 Α της 
παρου σας καί ο τί πληρου ν τα σχετίκα  κρίτη ρία επίλογη ς κατα  περί πτωση (α ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οί οίκονομίκοί  φορεί ς δεν υποχρεου νταί να υποβα λλουν δίκαίολογητίκα  η  α λλα αποδείκτίκα  
στοίχεί α, αν καί στο με τρο που η αναθε τουσα αρχη  ε χεί τη δυνατο τητα να λαμβα νεί τα πίστοποίητίκα  
η  τίς συναφεί ς πληροφορί ες απευθεί ας με σω προ σβασης σε εθνίκη  βα ση δεδομε νων σε οποίοδη ποτε 
κρα τος - με λος της Ένωσης, η οποί α δίατί θεταί δωρεα ν, ο πως εθνίκο  μητρω ο συμβα σεων, είκονίκο  
φα κελο επίχεί ρησης, ηλεκτρονίκο  συ στημα αποθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα προεπίλογη ς. Η 
δη λωση γία την προ σβαση σε εθνίκη  βα ση δεδομε νων εμπερίε χεταί στο Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο 
Συ μβασης (ΕΕΕΣ). Η δη λωση γία την προ σβαση σε εθνίκη  βα ση δεδομε νων εμπερίε χεταί  στο 
Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποί ο περίε χονταί επί σης οί πληροφορί ες που 
απαίτου νταί γία τον συγκεκρίμε νο σκοπο , ο πως η ηλεκτρονίκη  δίευ θυνση της βα σης δεδομε νων, 
τυχο ν δεδομε να αναγνω ρίσης καί, κατα  περί πτωση, η απαραί τητη δη λωση συναί νεσης.  
 
Οί οίκονομίκοί  φορεί ς δεν υποχρεου νταί να υποβα λουν δίκαίολογητίκα , ο ταν η αναθε τουσα αρχη  που 
ε χεί αναθε σεί τη συ μβαση δίαθε τεί η δη τα δίκαίολογητίκα  αυτα . 
 
Όλα τα αποδείκτίκα  ε γγραφα του α ρθρου 23.3 ε ως 23.10 της παρου σας, υποβα λλονταί καί γί νονταί 
αποδεκτα , συ μφωνα με τα αναλυτίκα  ορίζο μενα στο α ρθρο 4.2 (β) της παρου σας. Τα αποδείκτίκά 
έγγραφα συντάσσονταί στην ελληνίκή γλώσσα ή συνοδεύονταί από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνίκή γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποίοδήποτε χρονίκό σημείο κατά τη δίάρκεία της δίαδίκασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορίσμένα δίκαίολογητίκά, όταν αυτό απαίτείταί γία την ορθή δίεξαγωγή της δίαδίκασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρίνο ς ανα δοχος, κατο πίν σχετίκη ς ηλεκτρονίκη ς προ σκλησης απο  την αναθε τουσα αρχη , 
υποβα λλεί τα ακο λουθα δίκαίολογητίκα , κατα  τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 4.2 της 
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παρου σας144: 

Γία την απο δείξη της μη συνδρομη ς των λο γων αποκλείσμου  του άρθρου 22Α, ο προσωρίνο ς 
ανα δοχος υποβα λλεί  αντί στοίχα τα παρακα τω δίκαίολογητίκα : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου η , ελλεί ψεί αυτου , ίσοδυ ναμου εγγρα φου που εκδί δεταί απο  
αρμο δία δίκαστίκη  η  δίοίκητίκη  αρχη  του κρα τους-με λους η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που 
εί ναί εγκατεστημε νος ο εν λο γω οίκονομίκο ς φορε ας, απο  το οποί ο προκυ πτεί ο τί πληρου νταί αυτε ς 

οί πρου ποθε σείς, που να ε χεί εκδοθεί  ε ως τρείς (3) μη νες πρίν απο  την υποβολη  του145. Η υποχρε ωση 
προσκο μίσης του ως α νω αποσπα σματος αφορα  καί τα προ σωπα των τελευταί ων  τεσσα ρων 
εδαφί ων  της παραγρα φου Α.1 του α ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  την αρμο δία αρχη  
του οίκεί ου κρα τους - με λους η  χω ρας, περί  του ο τί ε χουν εκπληρωθεί  οί υποχρεω σείς του 
οίκονομίκου  φορε α, ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων (φορολογική ενημερότητα) καί στην 
καταβολη  των είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης (ασφαλιστική ενημερότητα)146, συ μφωνα με την 
ίσχυ ουσα νομοθεσί α του κρα τους εγκατα στασης η  την ελληνίκη  νομοθεσί α αντί στοίχα, που να είναί 
εν ίσχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεταί σε αυτό χρόνος 
ίσχύος, που να έχεί εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν από την υποβολή του147. 

Γία τους προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί η  εκτελου ν ε ργα στην Ελλα δα τα σχετίκα  
δίκαίολογητίκα  που υποβα λλονταί εί ναί: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδί δεταί απο  την Ανεξα ρτητη Αρχη  
Δημοσί ων Εσο δων (Α.Α.Δ.Ε.), γία τον οίκονομίκο  φορε α καί γία τίς κοίνοπραξί ες στίς οποί ες 
συμμετε χεί γία τα δημο σία ε ργα που εί ναί σε εξε λίξη. Οί αλλοδαποί  προσφε ροντες θα υποβα λλουν 
υπευ θυνη δη λωση148 περί  του ο τί δεν ε χουν υποχρε ωση καταβολη ς φο ρων στην Ελλα δα. Σε 
περί πτωση που ε χουν τε τοία υποχρε ωση θα υποβα λλουν σχετίκο  αποδείκτίκο  της  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων 
με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]149 

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

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδί δεταί απο  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλίστίκη  
ενημερο τητα καλυ πτεί τίς ασφαλίστίκε ς υποχρεω σείς του προσφε ροντος οίκονομίκου  φορε α α) ως 
φυσίκο  η  νομίκο  προ σωπο γία το προσωπίκο  τους με σχε ση εξαρτημε νης εργασί ας, β) γία ε ργα που 
εκτελεί  μο νος του η  σε κοίνοπραξί α καθω ς καί γ)  γία τα στελε χη-μηχανίκου ς του που στελεχω νουν 
το πτυχί ο της εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης καί που ε χουν υποχρε ωση ασφα λίσης στον eΕΦΚΑ (τομε ας 
πρω ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οί εγκατεστημε νοί στην Ελλα δα οίκονομίκοί  φορεί ς υποβα λλουν αποδείκτίκο  
ασφαλίστίκη ς ενημερο τητας (κυ ρίας καί επίκουρίκη ς ασφα λίσης) γία το προσωπίκο  τους με σχε ση 
εξαρτημε νης εργασί ας. Δεν αποτελου ν απο δείξη ενημερο τητας της προσφε ρουσας εταίρί ας, 
αποδείκτίκα  ασφαλίστίκη ς ενημερο τητας  των φυσίκω ν προσω πων που στελεχω νουν το πτυχί ο της 
εταίρί ας ως εταί ροί. Οί αλλοδαποί  προσφε ροντες (φυσίκα  καί νομίκα  προ σωπα), που δεν υποβα λουν 
τα α νω αποδείκτίκα , υποβα λλουν υπευ θυνη δη λωση περί  του ο τί δεν απασχολου ν προσωπίκο , γία το 
οποί ο υπα ρχεί υποχρε ωση ασφα λίσης σε ημεδαπου ς ασφαλίστίκου ς οργανίσμου ς. Αν απασχολου ν 
τε τοίο προσωπίκο , πρε πεί να υποβα λλουν σχετίκο  αποδείκτίκο  ασφαλίστίκη ς ενημερο τητας 
εκδίδο μενο απο  τον eΕΦΚΑ.  
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(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

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

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφε ροντος ο τί δεν ε χεί εκδοθεί  δίκαστίκη  η  δίοίκητίκη  απο φαση με 
τελεσί δίκη καί δεσμευτίκη  ίσχυ  γία την αθε τηση των υποχρεω σεω ν του ο σον αφορα  στην καταβολη  
φο ρων η  είσφορω ν κοίνωνίκη ς ασφα λίσης.  

 
(γ) γία την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22150: πίστοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  την αρμο δία 
δίκαστίκη  η  δίοίκητίκη  αρχη  του οίκεί ου κρα τους - με λους η  χω ρας, που να ε χεί εκδοθεί  ε ως τρείς (3) 
μη νες πρίν απο  την υποβολη  του151.  
 
Γία τους οίκονομίκου ς φορεί ς που εί ναί εγκαταστημε νοί η  εκτελου ν ε ργα στην Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»152, με το οποί ο βεβαίω νεταί ο τί δεν 
τελου ν υπο  πτω χευση, πτωχευτίκο  συμβίβασμο , αναγκαστίκη  δίαχεί ρίση, δεν ε χουν υπαχθεί  σε 
δίαδίκασί α εξυγί ανσης  καθω ς καί  ο τί το νομίκο  προ σωπο δεν ε χεί τεθεί  υπο  εκκαθα ρίση με 
δίκαστίκη  απο φαση. Το εν λο γω πίστοποίητίκο  εκδί δεταί απο  το αρμο δίο πρωτοδίκεί ο της ε δρας του 
οίκονομίκου  φορε α.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συ μφωνα με τίς κεί μενες δίατα ξείς, ως κα θε 
φορα  ίσχυ ουν.  Τα φυσίκα  προ σωπα δεν υποβα λλουν πίστοποίητίκο  περί  μη θε σης σε εκκαθα ρίση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονταί στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτεί η μη αναστολή της επίχείρηματίκής δραστηρίότητάς τους. 

 
Προκείμένου γία τα σωματεία καί τους συνεταίρίσμούς, το Ενίαίο Πίστοποίητίκό Δίκαστίκής 
Φερεγγυότητας εκδίδεταί γία τα σωματεία από το αρμόδίο Πρωτοδίκείο, καί γία τους συνεταίρίσμούς 
γία το χρονίκό δίάστημα έως τίς 31.12.2019 από το Είρηνοδίκείο καί μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κρα τος-με λος η  χω ρα δεν εκδί δεί τα υπο  των περ. (α), (β) καί (γ) πίστοποίητίκα  η  ο που τα 
πίστοποίητίκα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τίς περίπτω σείς υπο   1 καί 2 καί 4 (β) του α ρθρου 22 Α, το 
ε γγραφο η  το πίστοποίητίκο  μπορεί  να αντίκαθί σταταί απο  ε νορκη βεβαί ωση η , στα κρα τη - με λη η  
στίς χω ρες ο που δεν προβλε πεταί ε νορκη βεβαί ωση, απο  υπευ θυνη δη λωση του ενδίαφερομε νου 
ενω πίον αρμο δίας δίκαστίκη ς η  δίοίκητίκη ς αρχη ς, συμβολαίογρα φου η  αρμο δίου επαγγελματίκου  η  
εμπορίκου  οργανίσμου  του κρα τους με λους η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που εί ναί 
εγκατεστημε νος ο οίκονομίκο ς φορε ας. 

Στην περί πτωση αυτη  οί αρμο δίες δημο σίες αρχε ς παρε χουν επί σημη δη λωση στην οποί α αναφε ρεταί 
ο τί δεν εκδί δονταί τα ε γγραφα η  τα  πίστοποίητίκα  της παρου σας παραγρα φου η  ο τί τα ε γγραφα η  τα  
πίστοποίητίκα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τίς περίπτω σείς που αναφε ρονταί στα υπο   1 καί 2 καί 4 (β) 
του α ρθρου 22 Α της παρου σας  

Οί επί σημες δηλω σείς καθί στανταί δίαθε σίμες με σω του επίγραμμίκου  αποθετηρί ου πίστοποίητίκω ν 

(e-Certis) 153 του α ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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(ε) Γία τίς λοίπε ς περίπτω σείς της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22154, υποβα λλεταί υπευ θυνη 
δη λωση του προσφε ροντος ο τί δεν συντρε χουν στο προ σωπο  του οί ορίζο μενοί λο γοί αποκλείσμου 155. 

Είδίκα  γία την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22156, γία τίς εργοληπτίκε ς 
επίχείρη σείς που εί ναί εγγεγραμμε νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα λλονταί πίστοποίητίκα  χορηγου μενα απο  τα 
αρμο δία επίμελητη ρία καί φορεί ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ο πως προβλε πεταί στη με αρίθ. 
Δ15/οίκ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απο φαση, περί  ενημερο τητας πτυχί ου, ο πως ίσχυ εί, απο  τα 
οποί α αποδείκνυ εταί ο τί τα προ σωπα με βεβαί ωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχω νουν την εργοληπτίκη  
επίχεί ρηση, δεν ε χουν δίαπρα ξεί σοβαρο  επαγγελματίκο  παρα πτωμα. 

Μετα  τη λη ξη ίσχυ ος των μεταβατίκω ν δίατα ξεων του α ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 καί την πλη ρη 
ε ναρξη ίσχυ ος των δίατα ξεω ν του τελευταί ου, γία τίς εγγεγραμμε νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτίκε ς 
επίχείρη σείς, η μη συνδρομη  του ως α νω λο γου αποκλείσμου  περί  σοβαρου  επαγγελματίκου  
παραπτω ματος, αποδείκνυ εταί με την υποβολη  του πίστοποίητίκου  του Τμη ματος ΙΙ του εν λο γω 
μητρω ου που συνίστα  επί σημο κατα λογο, συ μφωνα με τα είδίκο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 47 
του ως α νω π.δ. 

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

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

Γία την απο δείξη της μη συνδρομη ς του λο γου αποκλείσμου  της παραγρα φου Α.5 του α ρθρου 22  
υποβα λλονταί, εφο σον ο προσωρίνο ς ανα δοχος εί ναί ανω νυμη εταίρί α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 157, εφόσον ο προσωρίνός ανάδοχος είναί ανώνυμη 
εταίρία ή νομίκό πρόσωπο στη μετοχίκή σύνθεση του οποίου συμμετέχεί ανώνυμη εταίρεία ή νομίκό 
πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντίστοίχεί σε ανώνυμη εταίρεία 158 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Γία την απόδείξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστίκοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδίου άρθρου, γία την απόδείξη του ελέγχου 
δίκαίωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταίρείας καί, εάν αυτή είναί δίαφορετίκή 
του προσωρίνού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στίς οποίες αναφέρονταί οί 
επίχείρήσείς επενδύσεων, οί εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων/ενεργητίκού ή κεφαλαίων 
επίχείρηματίκών συμμετοχών, ανά περίπτωση καί το συνολίκό ποσοστό των δίκαίωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταίρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. 159 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πίστοποίητίκο  ΓΕΜΗ, απο  το οποί ο να προκυ πτεί ο τί οί μετοχε ς εί ναί ονομαστίκε ς που να έχεί 
εκδοθεί έως τρίάντα (30) εργάσίμες ημέρες πρίν από την υποβολή του.160 
- Αναλυτίκη  κατα σταση με τα στοίχεί α των μετο χων της εταίρεί ας καί τον αρίθμο  των μετοχω ν κα θε 
μετο χου (μετοχολο γίο), ο πως τα στοίχεί α αυτα  εί ναί καταχωρημε να στο βίβλί ο μετο χων της 
εταίρεί ας, το πολυ  τρία ντα (30) εργα σίμες ημε ρες  πρίν απο  την ημε ρα υποβολη ς της προσφορα ς. 

Είδίκο τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομί ζουν μο νο την αναλυτίκη  κατα σταση με τα στοίχεί α των μετο χων της εταίρεί ας καί τον 
αρίθμο  των μετοχω ν κα θε μετο χου (μετοχολο γίο), ο πως τα στοίχεί α αυτα  εί ναί καταχωρημε να στο 
βίβλί ο μετο χων της εταίρεί ας, το πολυ  τρία ντα (30) εργα σίμες ημε ρες πρίν απο  την ημε ρα υποβολη ς 
της προσφορα ς καθω ς η απαί τηση γία την υποβολη  του πίστοποίητίκου  απο  το οποί ο να προκυ πτεί 
ο τί οί μετοχε ς εί ναί ονομαστίκε ς, καλυ πτεταί συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 23.9 της 
παρου σας. 
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β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφο σον,κατα  το δί καίο της ε δρας τους, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πίστοποίητίκό αρμόδίας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτεί ότί οί 

μετοχές είναί ονομαστίκές, 
ii) αναλυτίκή κατάσταση μετόχων, με αρίθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοίχεία αυτά είναί καταχωρημένα στο βίβλίο μετόχων της εταίρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσίμες μέρες πρίν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοίχείο από το οποίο να προκύπτεί η ονομαστίκοποίηση μέχρί φυσίκού 
προσώπου των μετοχών, που έχεί συντελεστεί τίς τελευταίες 30 (τρίάντα) εργάσίμες ημέρες πρίν την 
υποβολής της προσφοράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστίκοποίησης των μετοχών από αρμόδία αρχή, 

εφόσον υπάρχεί σχετίκή πρόβλεψη, δίαφορετίκά προσκομίζεταί υπεύθυνη δήλωση του 
δίαγωνίζόμενου, 

ii) έγκυρη καί ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχίστον 1% των 
μετοχών ή δίκαίωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείταί τέτοία κατάσταση, προσκομίζεταί σχετίκή κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχίστον ένα τοίς εκατό (1%) των μετοχών ή δίκαίωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενίκή Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναί γνωστά στην εταίρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταίρεία αίτίολογεί τους λόγους που δεν είναί γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν δίαθέτεί δίακρίτίκή ευχέρεία κατά την κρίση της αίτίολογίας αυτής. 
Εναπόκείταί στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξεί τη δυνατότητα της εταίρείας να υποβάλλεί την 
προαναφερόμενη κατάσταση, δίαφορετίκά η μη υποβολή της σχετίκής κατάστασης δεν επίφέρεί 
έννομες συνέπείες σε βάρος της εταίρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπεί να είναί επίκυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδία αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου καί να συνοδεύονταί από επίσημη μετάφραση στην ελληνίκή. 
       
Ελλεί ψείς στα δίκαίολογητίκα  ονομαστίκοποί ησης των μετοχω ν συμπληρω νονταί, κατα  το α ρθρο 9 
της παρου σας. 

Περαίτε ρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υποβα λλεταί η υπευ θυνη δη λωση της κοίνη ς απο φασης 
των Υπουργω ν Ανα πτυξης καί Επίκρατεί ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμε νη 
συ μφωνα με το α ρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Γία την περί πτωση του α ρθρου 22.Α.9. της παρου σας δίακη ρυξης, υπευ θυνη δη λωση του 
προσφε ροντος ο τί δεν ε χεί εκδοθεί  σε βα ρος του απο φαση αποκλείσμου . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα  την καταλληλο τητα γία την α σκηση της επαγγελματίκη ς δραστηρίο τητας, οί 
προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί στην Ελλα δα υποβα λλουν βεβαί ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
με χρί τη λη ξη της μεταβατίκη ς περίο δου ίσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, καί απο  
την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του τελευταί ου βεβαί ωση εγγραφη ς στο Τμη μα Ι του Μητρω ου 
Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων Δημοσί ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)161, ανα  περί πτωση, στην/στίς 
κατηγορί α/ες 2η Τάξη και άνω του ΜΕΕΠ κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
 
(β) Οί προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί σε λοίπα  κρα τη με λη της Ευρωπαί κη ς Ένωσης 
προσκομί ζουν τίς δηλω σείς καί πίστοποίητίκα  που περίγρα φονταί στο Παρα ρτημα XI του 
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Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οί προσφε ροντες που εί ναί εγκατεστημε νοί σε κρα τος με λος του Ευρωπαί κου  Οίκονομίκου  
Χω ρου (Ε.Ο.Χ) η  σε τρί τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψεί καί κυρω σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  
ανα θεση δημο σία συ μβαση καλυ πτεταί απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7 καί τίς γενίκε ς 
σημείω σείς του σχετίκου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνί ας, η  σε τρί τες χω ρες 
που δεν εμπί πτουν στην προηγου μενη  περί πτωση καί ε χουν συνα ψεί δίμερεί ς η  πολυμερεί ς 
συμφωνί ες με την Ένωση σε θε ματα δίαδίκασίω ν ανα θεσης δημοσί ων συμβα σεων, προσκομί ζουν 
πίστοποίητίκο  αντί στοίχου επαγγελματίκου  η  εμπορίκου  μητρω ου. Στην περί πτωση που χω ρα δεν 
τηρεί  τε τοίο μητρω ο, το ε γγραφο η  το πίστοποίητίκο  μπορεί  να αντίκαθί σταταί απο  ε νορκη 
βεβαί ωση η , στα κρα τη - με λη η  στίς χω ρες ο που δεν προβλε πεταί ε νορκη βεβαί ωση, απο  υπευ θυνη 
δη λωση του ενδίαφερομε νου ενω πίον αρμο δίας δίκαστίκη ς η  δίοίκητίκη ς αρχη ς, συμβολαίογρα φου η  
αρμο δίου επαγγελματίκου  η  εμπορίκου  οργανίσμου  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που εί ναί 
εγκατεστημε νος ο οίκονομίκο ς φορε ας, ο τί δεν τηρεί ταί τε τοίο μητρω ο καί ο τί ασκεί  τη 
δραστηρίο τητα του α ρθρου 21 της παρου σας. 
 
 Τα ως α νω δίκαίολογητίκα  υπο  α), β) καί γ) γί νονταί αποδεκτα , εφο σον ε χουν εκδοθεί  ε ως τρία ντα 
(30) εργα σίμες ημε ρες πρίν απο  την υποβολη  τους, εκτο ς αν συ μφωνα με τίς είδίκο τερες δίατα ξείς 
ε κδοσης αυτω ν προβλε πεταί συγκεκρίμε νος χρο νος ίσχυ ος καί εί ναί σε ίσχυ  κατα  την υποβολη  
τους162 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οίκονομίκη  καί χρηματοοίκονομίκη  επα ρκεία των οίκονομίκω ν φορε ων αποδείκνυ εταί: 
 
(α) γία τίς εγγεγραμμε νες εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς στο Μ.Ε.ΕΠ η  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
• εί τε απο  τη βεβαί ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποί α αποτελεί  τεκμη ρίο των πληροφορίω ν 

που περίε χεί, με χρί τη λη ξη της μεταβατίκη ς περίο δου ίσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, καί απο  την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του τελευταί ου, βεβαί ωση εγγραφη ς στο 
Τμη μα ΙΙ του Μητρω ου Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων Δημοσί ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• εί τε, στην περί πτωση που οί απαίτη σείς του α ρθρου 22.Γ δεν καλυ πτονταί  απο  την ως α νω  
βεβαί ωση εγγραφη ς, με την υποβολη  ενο ς η  περίσσο τερων απο  τα αποδείκτίκα  με σα που 
προβλε πονταί στο Με ρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα  με σα γία τα κρίτη ρία 
επίλογη ς) του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κα θε περί πτωση,  η βεβαί ωση εγγραφη ς μπορεί  να υποβα λλεταί γία την απο δείξη μο νο ορίσμε νων 
απαίτη σεων οίκονομίκη ς καί χρηματοοίκονομίκη ς επα ρκείας του α ρθρου 22.Γ, ενω  γία την απο δείξη 
των λοίπω ν απαίτη σεων μπορου ν να προσκομί ζονταί  ε να η  περίσσο τερα απο  τα αποδείκτίκα  με σα 
που προβλε πονταί στο Με ρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανα λογα με την τίθε μενη 
στο α ρθρο 22.Γ απαί τηση. 
 
Είδίκα , γία την απο δείξη της απαί τησης της μη υπε ρβασης των ανω τατων επίτρεπτω ν ορί ων 
ανεκτε λεστου υπολοί που εργολαβίκω ν συμβα σεων: 
• με την υποβολη  ενημερο τητας πτυχί ου εν ίσχυ εί, συνοδευο μενης, ανα  περί πτωση, απο  πί νακα 

ο λων των υπο  εκτε λεση ε ργων (εί τε ως μεμονωμε νος ανα δοχος εί τε στο πλαί σίο κοίνοπραξί ας 
η  υπεργολαβί ας) καί αναφορα  γία το ανεκτε λεστο υπο λοίπο ανα  ε ργο καί το συνολίκο  
ανεκτε λεστο, γία τα ε ργα που εί ναί υπο  εξε λίξη καί δεν συμπερίλαμβα νονταί στην 
ενημερο τητα πτυχί ου η  

• με την υποβολη  υπευ θυνης δη λωσης του προσωρίνου  αναδο χου, συνοδευο μενης απο  πί νακα 
ο λων των υπο  εκτε λεση ε ργων (εί τε ως μεμονωμε νος ανα δοχος εί τε στο πλαί σίο κοίνοπραξί ας 
η  υπεργολαβί ας) καί αναφορα  γία το ανεκτε λεστο υπο λοίπο ανα  ε ργο καί το συνολίκο  
ανεκτε λεστο, γία τίς εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς που δεν δίαθε τουν ενημερο τητα πτυχί ου, κατα  
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τίς κεί μενες δίατα ξείς.  
 
 
Είδίκα  γία τους εγγεγραμμε νους στα Μητρω α Περίφερείακω ν Ενοτη των,  οί απαίτη σείς του α ρθρου 
22.Γ αποδείκνυ ονταί με την υποβολη  ενο ς η  περίσσο τερων απο  τα αποδείκτίκα  με σα που 
προβλε πονταί στο Με ρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα  με σα γία τα κρίτη ρία επίλογη ς) του 
Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επίσημους καταλόγους η  
δίαθε τουν πίστοποίητίκο  απο  οργανίσμου ς πίστοποί ησης που συμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα  
προ τυπα πίστοποί ησης, κατα  την ε ννοία του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου ν να προσκομί ζουν στίς αναθε τουσες αρχε ς πίστοποίητίκο  εγγραφη ς εκδίδο μενο 
απο  την αρμο δία αρχη  η  το πίστοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  τον αρμο δίο οργανίσμο  πίστοποί ησης, 
κατα  τα ορίζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παρα γραφο 9 του παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί ς που δεν εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλο γους η  
δίαθε τουν πίστοποίητίκο  απο  οργανίσμου ς πίστοποί ησης κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δίκαίολογητίκα  ε να η  περίσσο τερα απο  τα αποδείκτίκα  με σα που προβλε πονταί στο Με ρος Ι του 
Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  ίκανο τητα των οίκονομίκω ν φορε ων αποδείκνυ εταί:  
 
(α) γία τίς εγγεγραμμε νες εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς στο Μ.Ε.ΕΠ η  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• εί τε απο  τη βεβαί ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποί α αποτελεί  τεκμη ρίο των πληροφορίω ν 

που περίε χεί με χρί τη λη ξη της μεταβατίκη ς περίο δου ίσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, καί απο  την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του τελευταί ου, βεβαί ωση εγγραφη ς στο 
Τμη μα ΙΙ του Μητρω ου Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων Δημοσί ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• εί τε, στην περί πτωση που οί απαίτη σείς του α ρθρου 22.Δ δεν καλυ πτονταί απο  την ως 
α νω βεβαί ωση εγγραφη ς, με την υποβολη  ενο ς η  περίσσο τερων απο  τα αποδείκτίκα  
με σα που προβλε πονταί στο Με ρος ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα  με σα γία τα 
κρίτη ρία επίλογη ς) του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016, ανα λογα με την τίθε μενη 
στο α ρθρο 22.Δ απαί τηση. 

 
Σε κα θε περί πτωση,  η βεβαί ωση εγγραφη ς μπορεί  να υποβα λλεταί γία την απο δείξη μο νο ορίσμε νων 
απαίτη σεων τεχνίκη ς καί επαγγελματίκη ς ίκανο τητας του α ρθρου 22.Δ, ενω  γία την απο δείξη των 
λοίπω ν απαίτη σεων μπορου ν να προσκομί ζονταί  ε να η  περίσσο τερα απο  τα αποδείκτίκα  με σα που 
προβλε πονταί στο Με ρος ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Είδίκα  γία τους εγγεγραμμε νους στα Μητρω α Περίφερείακω ν Ενοτη των,   οί απαίτη σείς του α ρθρου 
22.Δ αποδείκνυ ονταί με την υποβολη  ενο ς η  περίσσο τερων απο  τα αποδείκτίκα  με σα που 
προβλε πονταί στο Με ρος ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα  με σα γία τα κρίτη ρία επίλογη ς) του 
Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επίσημους καταλόγους η  
δίαθε τουν πίστοποίητίκο  απο  οργανίσμου ς πίστοποί ησης που συμμορφω νονταί με τα 
ευρωπαί κα  προ τυπα πίστοποί ησης, κατα  την ε ννοία του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προσκομί ζουν στίς αναθε τουσες αρχε ς πίστοποίητίκο  
εγγραφη ς εκδίδο μενο απο  την αρμο δία αρχη  η  το πίστοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  τον αρμο δίο 
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οργανίσμο  πίστοποί ησης, κατα  τα ορίζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παρα γραφο 9 
του παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί ς που δεν εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλο γους η  
δίαθε τουν πίστοποίητίκο  απο  οργανίσμου ς πίστοποί ησης κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δίκαίολογητίκα  ε να η  περίσσο τερα απο  τα αποδείκτίκα  με σα που προβλε πονταί στο Με ρος ΙΙ του 
Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.163 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε164 
 
Στην παρούσα Διακήρυξη δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών διασφάλισης 
ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζεί ίσοδύναμα πίστοποίητίκά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
δίαπίστευμένους από ίσοδύναμους Οργανίσμούς δίαπίστευσης, εδρεύοντες καί σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνεί δεκτά άλλα αποδείκτίκά στοίχεία γία ίσοδύναμα μέτρα δίασφάλίσης ποίότητας, εφόσον 
ο ενδίαφερόμενος οίκονομίκός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσεί τα εν λόγω 
πίστοποίητίκά εντός των σχετίκών προθεσμίών γία λόγους γία τους οποίους δεν ευθύνεταί ο ίδίος, 
υπό την προϋπόθεση ότί ο οίκονομίκός φορέας αποδείκνύεί ότί τα προτείνόμενα μέτρα δίασφάλίσης 
ποίότητας ή περίβαλλοντίκής δίαχείρίσης πληρούν τα απαίτούμενα πρότυπα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περί πτωση νομίκου  προσω που, υποβα λλονταί ηλεκτρονίκα , με σω της λείτουργίκο τητας 
«Επίκοίνωνί α», με θε μα: “Δίκαίολογητίκα  Προσωρίνου  Αναδο χου- Κατακυ ρωση’’, τα νομίμοποίητίκα  
ε γγραφα απο  τα οποί α προκυ πτεί η εξουσί α υπογραφη ς του νομί μου εκπροσω που καί τα οποί α 
πρε πεί να ε χουν εκδοθεί  ε ως τρία ντα (30) εργα σίμες ημε ρες πρίν απο  την υποβολη  τους165, εκτο ς αν 
συ μφωνα με τίς είδίκο τερες δίατα ξείς αυτω ν φε ρουν συγκεκρίμε νο χρο νο ίσχυ ος  
 
Είδίκο τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στίς περίπτω σείς που ο οίκονομίκο ς φορε ας εί ναί νομικό πρόσωπο καί εγγρα φεταί υποχρεωτίκα  
η  προαίρετίκα  στο ΓΕΜΗ καί δηλω νεί την εκπροσω πηση καί τίς μεταβολε ς της στο ΓΕΜΗ:166 
 
α) γία την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 167.   
 
β) Γία την απο δείξη της νο μίμης συ στασης καί των μεταβολω ν του νομίκου  προσω που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποί ο πρε πεί να ε χεί εκδοθεί  ε ως τρείς (3) μη νες πρίν απο  
την υποβολη  του. 
 
2) Στίς λοίπε ς περίπτω σείς τα, κατα  περί πτωση, νομίμοποίητίκα  ε γγραφα συ στασης καί νο μίμης 
εκπροσω πησης (ο πως καταστατίκα , πίστοποίητίκα  μεταβολω ν, αντί στοίχα ΦΕΚ, αποφα σείς 
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συγκρο τησης οργα νων δίοί κησης σε σω μα, κλπ., ανα λογα με τη νομίκη  μορφη  του οίκονομίκου  
φορε α), συνοδευο μενα απο  υπευ θυνη δη λωση του νο μίμου εκπροσω που ο τί εξακολουθου ν να 
ίσχυ ουν κατα  την υποβολη  τους. 
 
Σε περί πτωση που γία τη δίενε ργεία της παρου σας δίαδίκασί ας ανα θεσης ε χουν χορηγηθεί  εξουσί ες 
σε προ σωπο πλε ον αυτω ν που αναφε ρονταί στα παραπα νω ε γγραφα, προσκομί ζεταί επίπλε ον 
απο φαση- πρακτίκο  του αρμοδί ου καταστατίκου  οργα νου δίοί κησης του νομίκου  προσω που  
χορηγη θηκαν οί σχετίκε ς εξουσί ες.  
 
Β. Οί αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομί ζουν τα προβλεπο μενα, κατα  τη νομοθεσί α της 
χω ρας εγκατα στασης, αποδείκτίκα  ε γγραφα, καί εφο σον δεν προβλε πονταί, υπευ θυνη δη λωση  του 
νο μίμου εκπροσω που, απο  την οποί α αποδείκνυ ονταί τα ανωτε ρω ως προς τη νο μίμη συ σταση, 
μεταβολε ς καί εκπροσω πηση του οίκονομίκου  φορε α. 
Οί ως α νω υπευ θυνες δηλω σείς γί νονταί αποδεκτε ς, εφο σον ε χουν συνταχθεί  μετα  την κοίνοποί ηση 
της προ σκλησης γία την υποβολη  των δίκαίολογητίκω ν. 
Απο  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πεί να προκυ πτουν η νο μίμη συ σταση  του οίκονομίκου  φορε α, ο λες οί 
σχετίκε ς τροποποίη σείς των καταστατίκω ν, το/τα προ σωπο/α που δεσμευ εί/ουν νο μίμα την εταίρί α 
κατα  την ημερομηνί α δίενε ργείας του δίαγωνίσμου  (νο μίμος εκπρο σωπος, δίκαί ωμα υπογραφη ς 
κλπ.), τυχο ν τρί τοί, στους οποί ους ε χεί χορηγηθεί  εξουσί α εκπροσω πησης, καθω ς καί η θητεί α 
του/των η /καί των μελω ν του οργα νου δίοί κησης/ νο μίμου εκπροσω που. 
 
Γ. Οί ενω σείς οίκονομίκω ν φορε ων που υποβα λλουν κοίνη  προσφορα , υποβα λλουν τα παραπα νω, 
κατα  περί πτωση δίκαίολογητίκα , γία κα θε οίκονομίκο  φορε α που συμμετε χεί στην ε νωση, συ μφωνα 
με τα είδίκο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περί πτωση που ο προσφε ρων εί ναί φυσίκο  προ σωπο/ ατομίκη  επίχεί ρηση, τα φυσίκα , εφο σον 
ε χεί χορηγη σεί εξουσί ες εκπροσω πησης σε τρί τα προ σωπα, προσκομί ζεταί εξουσίοδο τηση του 
οίκονομίκου  φορε α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οί οίκονομίκοί  φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλο γους η  δίαθε τουν 
πίστοποί ηση απο  οργανίσμου ς πίστοποί ησης που συμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα  προ τυπα 
πίστοποί ησης, κατα  την ε ννοία του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν στίς αναθε τουσες αρχε ς πίστοποίητίκο  εγγραφη ς εκδίδο μενο απο  την 
αρμο δία αρχη  η  το πίστοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  τον αρμο δίο οργανίσμο  πίστοποί ησης.  
Στα πίστοποίητίκα  αυτα  αναφε ρονταί τα δίκαίολογητίκα  βα σεί των οποί ων ε γίνε η εγγραφη  των 
εν λο γω οίκονομίκω ν φορε ων στον επί σημο κατα λογο η  η πίστοποί ηση καί η κατα ταξη στον εν 
λο γω κατα λογο. 
Η πίστοποίου μενη εγγραφη  στους επί σημους καταλο γους απο  τους αρμο δίους οργανίσμου ς η  το 
πίστοποίητίκο , που εκδί δεταί απο  τον οργανίσμο  πίστοποί ησης, συνίστα  τεκμη ρίο 
καταλληλο τητας ο σον αφορα  τίς απαίτη σείς ποίοτίκη ς επίλογη ς, τίς οποί ες καλυ πτεί ο επί σημος 
κατα λογος η  το πίστοποίητίκο .  
Οί οίκονομίκοί  φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλο γους απαλλα σσονταί απο  
την υποχρε ωση υποβολη ς των δίκαίολογητίκω ν που αναφε ρονταί στο πίστοποίητίκο  εγγραφη ς 
τους. 
 
(β) Οί οίκονομίκοί  φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί στο Μ.Ε.ΕΠ. στίς τα ξείς 3η ε ως καί 7η, με χρί 
τη λη ξη της μεταβατίκη ς περίο δου ίσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβα λλοντας «Ενημερο τητα Πτυχί ου»  εν ίσχυ  απαλλα σσονταί απο  την υποχρε ωση υποβολη ς 
των δίκαίολογητίκω ν 168: 
- απο σπασμα ποίνίκου  μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) της παρου σας γία τον Προ εδρο καί 
Δίευθυ νοντα Συ μβουλο εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης. Γία τα λοίπα  με λη του Δ.Σ της εταίρεί ας, θα 
πρε πεί να υποβληθεί  αυτοτελω ς απο σπασμα ποίνίκου  μητρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα  δεν 
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καλυ πτονταί απο  την Ενημερο τητα Πτυχί ου.  
- φορολογίκη  καί ασφαλίστίκη  ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) της παρου σας. 169 
- τα πίστοποίητίκα  απο  το αρμο δίο Πρωτοδίκεί ο καί το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) της παρου σας 
υπο  την πρου πο θεση ο μως ο τί καλυ πτονταί πλη ρως (ο λες οί προβλεπο μενες περίπτω σείς) απο  
την Ενημερο τητα Πτυχί ου. 
- το πίστοποίητίκο  απο  το αρμο δίο επίμελητη ρίο ο σον αφορα  το λο γο αποκλείσμου  του α ρθρου 
22. Α.4. (θ).170 
- το πίστοποίητίκο  της αρμο δίας αρχη ς γία την ονομαστίκοποί ηση των μετοχω ν του α ρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδείκτίκα  ε γγραφα νομίμοποί ησης  της εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης. 
   
Σε περί πτωση που κα ποίο απο  τα ανωτε ρω δίκαίολογητίκα  ε χεί λη ξεί, προσκομί ζεταί το σχετίκο  
δίκαίολογητίκο  εν ίσχυ . Εφο σον στην Ενημερο τητα Πτυχί ου δεν αναφε ρεταί ρητα  ο τί τα στελε χη 
του πτυχί ου του προσφε ροντα εί ναί ασφαλίστίκω ς ενη μερα στον eΕΦΚΑ (τομε ας πρω ην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφε ρων προσκομί ζεί επίπλε ον της ενημερο τητας πτυχί ου, ασφαλίστίκη  
ενημερο τητα γία τα στελε χη αυτα .  
 
Απο  την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του π.δ/τος 71/2019 το πίστοποίητίκο  εγγραφη ς στο Τμη μα ΙΙ του 
Μητρω ου Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων Δημοσί ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελεί  επί σημο 
κατα λογο καί απαλλα σσεί τίς εγγεγραμμε νες εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς απο  την προσκο μίση 
των αποδείκτίκω ν με σων που προβλε πονταί στα α ρθρα 47 επο μενα.  
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περί πτωση που οίκονομίκο ς φορε ας επίθυμεί  να στηρίχθεί  στίς ίκανο τητες α λλων φορε ων, 
η απο δείξη ο τί θα ε χεί στη δία θεση  του τους αναγκαί ους πο ρους, γί νεταί με την  υποβολη  
σχετίκου  συμφωνητίκου  των φορε ων αυτω ν γία τον σκοπο  αυτο .  
 
Είδίκο τερα, προσκομί ζεταί ε γγραφο (συμφωνητίκο  η  σε περί πτωση νομίκου  προσω που απο φαση 
του αρμοδί ου οργα νου δίοί κησης αυτου  η  σε περί πτωση φυσίκου  προσω που υπευ θυνη δη λωση), 
δυνα μεί του οποί ου αμφο τεροί, δίαγωνίζο μενος  οίκονομίκο ς φορε ας καί τρί τος φορε ας, εγκρί νουν τη 
μεταξυ  τους συνεργασί α γία την κατα  περί πτωση παροχη  προς τον δίαγωνίζο μενο της 
χρηματοοίκονομίκη ς η /καί τεχνίκη ς η /καί επαγγελματίκη ς ίκανο τητας του φορε α, ω στε αυτη  να 
εί ναί στη δία θεση του δίαγωνίζο μενου  γία την εκτε λεση της Συ μβασης. Η σχετίκη  αναφορα  θα πρε πεί 
να εί ναί λεπτομερη ς καί να αναφε ρεί κατ’ ελα χίστον τους συγκεκρίμε νους πο ρους που θα εί ναί 
δίαθε σίμοί γία την εκτε λεση της συ μβασης καί τον τρο πο δία του οποί ου θα χρησίμοποίηθου ν αυτοί  
γία την εκτε λεση της συ μβασης. Ο τρί τος θα δεσμευ εταί ρητα  ο τί θα δίαθε σεί στον δίαγωνίζο μενο 
τους συγκεκρίμε νους πο ρους κατα  τη δία ρκεία της συ μβασης καί ο δίαγωνίζο μενος  ο τί θα κα νεί 
χρη ση αυτω ν σε περί πτωση που του ανατεθεί  η συ μβαση. Σε περί πτωση που ο τρί τος δίαθε τεί 
χρηματοοίκονομίκη  επα ρκεία, θα δηλω νεί επί σης ο τί καθί σταταί απο  κοίνου  με τον δίαγωνίζο μενο 
υπευ θυνος γία την εκτε λεση της συ μβασης. Σε περί πτωση που ο τρί τος δίαθε τεί στοίχεί α τεχνίκη ς η  
επαγγελματίκη ς καταλληλο τητας που σχετί ζονταί με τους τί τλους σπουδω ν καί τα επαγγελματίκα  
προσο ντα που ορί ζονταί στην περί πτωση στ’ του Με ρους ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ του 
Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016 η  με την σχετίκη  επαγγελματίκη  εμπείρί α, θα δεσμευ εταί ο τί θα 
εκτελε σεί τίς εργασί ες η  υπηρεσί ες γία τίς οποί ες απαίτου νταί οί συγκεκρίμε νες ίκανο τητες, 
δηλω νοντας το τμη μα της συ μβασης που θα εκτελε σεί. 
 

23. 11 Επίσημαί νεταί ο τί γί νονταί αποδεκτε ς: 
• οί ε νορκες βεβαίω σείς που αναφε ρονταί στην παρου σα Δίακη ρυξη, εφο σον ε χουν 
συνταχθεί  ε ως τρείς (3) μη νες πρίν απο  την υποβολη  τους,  
• οί υπευ θυνες δηλω σείς, εφο σον ε χουν συνταχθεί  μετα  την κοίνοποί ηση της προ σκλησης 
γία την υποβολη  των δίκαίολογητίκω ν171 Σημείω νεταί ο τί δεν απαίτεί ταί θεω ρηση του γνησί ου της 
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υπογραφη ς τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα  των δίαγωνίζομε νων περίλαμβα νεί τους ακο λουθους ηλεκτρονίκου ς 
υποφακε λους: 
(α)  υποφα κελο με την ε νδείξη «Δίκαίολογητίκα  Συμμετοχη ς»  
 (β)  υποφα κελο με την ε νδείξη «Οίκονομίκη  Προσφορα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονίκο ς υποφα κελος «Δίκαίολογητίκα  Συμμετοχη ς» πρε πεί, επί  ποίνη  αποκλείσμου , 
να περίε χεί τα ακο λουθα υπο  (α) καί (β) στοίχεί α:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επί σης δυ ναταί να περίλαμβα νεί καί συνοδευτίκη  υπευ θυνη δη λωση, με την οποί α ο οίκονομίκο ς 
φορε ας μπορεί  να δίευκρίνί ζεί τίς δηλω σείς καί πληροφορί ες που παρε χεί στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτίκη  υπευ θυνη δη λωση υπογρα φεταί, συ μφωνα με ο σα προβλε πονταί στο α ρθρο 79Α 
του ί δίου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
 
(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).  
 ………………………………………….. 172 
 
 
24.3Ο ηλεκτρονίκο ς υποφα κελος «Οίκονομίκη  Προσφορα » περίε χεί το αρχεί ο pdf, το οποί ο 
παρα γεταί απο  το υποσυ στημα, αφου  συμπληρωθου ν καταλλη λως οί σχετίκε ς φο ρμες  καί 
υπογρα φεταί, τουλα χίστον με προηγμε νη ηλεκτρονίκη  υπογραφη , η οποί α υποστηρί ζεταί απο  
αναγνωρίσμε νο (εγκεκρίμε νο) πίστοποίητίκο .  
 
 
24.4 Στην περί πτωση που με την προσφορα  υποβα λλονταί δημο σία η / καί ίδίωτίκα  ε γγραφα, 
αυτα  γί νονταί αποδεκτα , συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 4.2 β της παρου σας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,   με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας αναφε ρεί στην προσφορα  του το τμη μα της συ μβασης που 
προτί θεταί να αναθε σεί υπο  μορφη  υπεργολαβί ας σε τρί τους, καθω ς καί τους υπεργολα βους που 
προτεί νεί. Αν ο ανα δοχος προ τείνε συγκεκρίμε νους υπεργολα βους κατα  την υποβολη  της προσφορα ς 
του, υποχρεου ταί, κατα  την υπογραφη  της συ μβασης εκτε λεσης, να προσκομί σεί την υπεργολαβίκη  
συ μβαση. Η Δίευθυ νουσα Υπηρεσί α μπορεί  να χορηγη σεί προθεσμί α στον ανα δοχο κατ’ αί τηση  του, 
γία την προσκο μίση της υπεργολαβίκη ς συ μβασης με τον αρχίκω ς προταθε ντα υπεργολα βο η  α λλον, 
που δίαθε τεί τα αναγκαί α, κατα  την κρί ση της υπηρεσί ας αυτη ς, προσο ντα, εφο σον συντρε χεί 
σοβαρο ς λο γος. 173  
25.2 Η τη ρηση των υποχρεω σεων της παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο  υπεργολα βους δεν 
αί ρεί την ευθυ νη του κυρί ου αναδο χου. 
25.3  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 174 
25.4  Η αναθε τουσα αρχη : 
α) ελε γχεί την επαγγελματίκη  καταλληλο τητα του υπεργολα βου να εκτελε σεί το προς ανα θεση 
τμη μα, κατα  την ε ννοία του α ρθρου 22.Β (α ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ καί 2 ν. 4412/2016) καί επαληθευ εί 
τη μη συνδρομη , στο προ σωπο  του, των λο γω αποκλείσμου  του α ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 καί 22.Α.9 
(α ρθρα 73 παρ. 1 καί 2 καί 74 ν. 4412.2016), συ μφωνα με τα κατα  περί πτωση είδίκω ς προβλεπο μενα 
στο α ρθρο 23 της παρου σας (α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016). 175 
β) απαίτεί  υποχρεωτίκα  απο  τον οίκονομίκο  φορε α να αντίκαταστη σεί ε ναν υπεργολα βο, ο ταν 
κατο πίν του ελε γχου καί της επαλη θευσης της ως α νω περί πτωσης (α), δίαπίστω νεταί ο τί δεν 
πληρου νταί οί ο ροί επαγγελματίκη ς καταλληλλο τητας του υπεργολα βου η  ο ταν συντρε χουν οί ως 
α νω λο γοί αποκλείσμου  του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
Κα θε δίαφορα  μεταξυ  των συμβαλλο μενων μερω ν που προκυ πτεί η  σχετί ζεταί με την  ερμηνεί α καί/ η  
το κυ ρος καί/η  την εφαρμογη  καί/η  την εκτε λεση της συμβα σης  επίλυ εταί με την α σκηση προσφυγη ς 
η  αγωγη ς στο δίοίκητίκο  εφετεί ο της περίφε ρείας, στην οποί α ε χεί υπογρα φεί η συ μβαση συ μφωνα 
με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 175 ν. 4412/2016.  
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 176 
Τα συμβαλλο μενα με ρη συμφωνου ν καί συναποδε χονταί ο τί ο λες οί δίαφορε ς που προκυ πτουν η  
σχετί ζονταί με την  ερμηνεί α καί/ η  το κυ ρος καί/η  την εφαρμογη  καί/η  την εκτε λεση  της  συ μβασης, 
επίλυ ονταί ορίστίκα  απο  δίαίτητίκο  δίκαστη ρίο /ο ργανο  το οποί ο δίορί ζεταί καί δίεξα γεί τη 
δίαίτησί α συ μφωνα με τίς δίατα ξείς που εκα στοτε ίσχυ ουν γία τίς δίαίτησί ες του Δημοσί ου. (Κατα  
παρε κκλίση απο  τίς δίατα ξείς που ίσχυ ουν γία τίς δίαίτησί ες του Δημοσί ου, η αναθε τουσα αρχη   
μπορεί  να καθορί σεί στο σημεί ο αυτο , κατα  περί πτωση, το περίεχο μενο της δίαίτητίκη ς ρη τρας 
συ μφωνα με τον επίλεγε ντα φορε α δίαίτησί ας, περίε χον μεταξυ  α λλων, τους κανο νες που δίε πουν τον 
ορίσμο  των δίαίτητω ν, τους εφαρμοστε ους κανο νες δίαίτησί ας, την ε δρα του δίαίτητίκου  
δίκαστηρί ου (η  οργα νου), τίς αμοίβε ς των δίαίτητω ν (εφο σον δεν ορί ζονταί απο  τους εφαρμοστε ους 
κανο νες δίαίτησί ας), τη γλω σσα στην οποί α θα δίεξαχθεί  η δίαίτησί α καί κα θε α λλο σχετίκο  θε μα). 
 Η δίεξαγωγη  της δίαίτησί ας υπο κείταί στον «Κανονίσμο  Δίαφα νείας στίς δυνα μεί Συνθη κης 
Δίαίτησί ες Επενδυτω ν-Κρατω ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) 
της Επίτροπη ς των Ηνωμε νων Εθνω ν γία το Δίεθνε ς Εμπορίκο  Δί καίο (UNCITRAL), οί δίατα ξείς του 
οποί ου κατίσχυ ουν των εφαρμοστε ων κανο νων δίαίτησί ας που καθορί ζονταί συ μφωνα με την παρ. 3 
του α ρθρου 175 ν. 4412/2016,  
Της προσφυγη ς στο δίαίτητίκο  δίκαστη ρίο/ ο ργανο προηγεί ταί στα δίο συμβίβαστίκη ς επί λυσης 
δίαφορω ν. Γία τη συμβίβαστίκη  επί λυση της δίαφορα ς συγκροτεί ταί Συμβου λίο Επί λυσης Δίαφορω ν 
(ΣΕΔ). Η αμοίβη  κα θε με λους του ΣΕΔ καθορί ζεταί συ μφωνα με το α ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),  
περί  αμοίβη ς δίαμεσολαβητη . Κατα  τα λοίπα  εφαρμο ζονταί οί παρ. 7 καί 8 του α ρθρου 176 ν. 
4412/2016 καί ο ν. 4640/2019. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η ε γκρίση κατασκευη ς του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφασί στηκε με την αρίθμ. . 

128/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΑΦΩΗΧ-34Σ) Απο φαση Δ.Σ.  Δη μου Ψαρω ν. 
26.2  Ο Κυ ρίος του Έργου μπορεί  να εγκαταστη σεί γία το ε ργο αυτο  Τεχνίκο  Συ μβουλο. Ο 
Ανα δοχος του ε ργου, ε χεί την υποχρε ωση να δίευκολυ νεί τίς δραστηρίο τητες του Τεχνίκου  
Συμβου λου, που πηγα ζουν απο  τη συμβατίκη  σχε ση της Υπηρεσί ας με αυτο ν.  
26.3 Οί προσφε ροντες, με την υποβολη  της προσφορα ς τους, αποδε χονταί ανεπίφυ λακτα τους 
ο ρους της παρου σας Δίακη ρυξης  
26. 4 Η Αναθε τουσα Αρχη  ενημερω νεί το φυσίκο  προ σωπο που υπογρα φεί την προσφορα  ως 
προσφε ρων η  ως νο μίμος εκπρο σωπος προσφε ροντος, ο τί η ί δία η  καί τρί τοί, κατ’ εντολη  καί γία 
λογαρίασμο  της, θα επεξεργα ζονταί προσωπίκα  δεδομε να που περίε χονταί στους φακε λους της 
προσφορα ς καί τα αποδείκτίκα  με σα τα οποί α υποβα λλονταί σε αυτη ν, στο πλαί σίο του 
παρο ντος Δίαγωνίσμου , γία το σκοπο  της αξίολο γησης των προσφορω ν καί της ενημε ρωσης 
ε τερων συμμετεχο ντων σε αυτο ν, λαμβα νοντας κα θε ευ λογο με τρο γία τη δίασφα λίση του 
απο ρρητου καί της ασφα λείας της επεξεργασί ας των δεδομε νων καί της προστασί ας τους απο  
κα θε μορφη ς αθε μίτη επεξεργασί α, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς της κεί μενης νομοθεσί ας περί  
προστασί ας προσωπίκω ν δεδομε νων.  
26. 5 Αν, μετα  απο  την τυχο ν ορίστίκοποί ηση της ε κπτωσης του αναδο χου, συ μφωνα με τα 
είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προί σταμε νη Αρχη  αποφασί σεί την 
ολοκλη ρωση του ε ργου, προσκαλεί  τον επο μενο κατα  σείρα  μείοδο τη του παρο ντος  
δίαγωνίσμου  καί του προτεί νεί να αναλα βεί αυτο ς το ε ργο ολοκλη ρωσης της ε κπτωτης 
εργολαβί ας, με τους ί δίους ο ρους καί πρου ποθε σείς καί βα σεί της προσφορα ς που υπε βαλε στον 
δίαγωνίσμο . Η συ μβαση εκτε λεσης συνα πτεταί, εφο σον εντο ς δεκαπε ντε (15) ημερω ν απο  την 
κοίνοποί ηση της προ τασης περίε λθεί στην Προί σταμε νη Αρχη  ε γγραφη καί ανεπίφυ λακτη 
αποδοχη  της. Η α πρακτη πα ροδος της προθεσμί ας θεωρεί ταί ως απο ρρίψη της προ τασης. Αν ο 
ανωτε ρω μείοδο της δεν δεχθεί  την προ ταση συ ναψης συ μβασης, η Προί σταμε νη Αρχη  
προσκαλεί  τον επο μενο κατα  σείρα  μείοδο τη, ακολουθω ντας κατα  τα λοίπα  την ί δία δίαδίκασί α. 
Εφο σον καί αυτο ς απορρί ψεί την προ ταση, η Προί σταμε νη Αρχη  γία την ανα δείξη αναδο χου στο 
ε ργο προσφευ γεί κατα  την κρί ση της εί τε στην ανοίκτη  δημοπρασί α εί τε στη δίαδίκασί α με 
δίαπραγμα τευση, κατα  τίς οίκεί ες δίατα ξείς του ν. 4412/2016.  
Η δίαδίκασί α της παρου σας δεν εφαρμο ζεταί μο νο στην περί πτωση που η Προί σταμε νη Αρχη  
κρί νεί, ο τί οί παραπα νω προσφορε ς δεν εί ναί ίκανοποίητίκε ς γία τον κυ ρίο του ε ργου η  ε χουν 
επε λθεί λο γω εφαρμογη ς νε ων κανονίσμω ν αλλαγε ς στον τρο πο κατασκευη ς του ε ργου, ενω  
μπορεί  να εφαρμο ζεταί αναλογίκα  καί σε περί πτωση ολοκλη ρωσης του ε ργου, υ στερα απο  
αυτοδί καίη δία λυση της συ μβασης κατο πίν πτω χευσης του αναδο χου η  δία λυση με υπαίτίο τητα 
του κυρί ου του ε ργου κατα  τίς κεί μενες δίατα ξείς. 
 
26.6 ………………………………………….177 
 

Χίος …./…/2021 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΖΗΣ 

 

 

  

 

 

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αρίθμο  πρωτ. 957/2021 απο φαση της Ο.Ε. του Δη μου Χί ου  
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1    Γία την ε ννοία των “κα τω των ορί ων” δημοσί ων συμβα σεων, πρβ. α ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   
4412/2016.  

2  Συμπληρω νονταί τα στοίχεί α της αναθε τουσας αρχη ς/ αναθε τοντος φορε α (επωνυμί α, αρίθμο ς 
φορολογίκου  μητρω ου, κωδίκο ς που αφορα  στην ηλεκτρονίκη  τίμολο γηση, ο πως αυτο ς 
προσδίορί ζεταί στον επί σημο ίστο τοπο της Γενίκη ς Γραμματεί ας Πληροφορίακω ν Συστημα των 
Δημο σίας Δίοί κησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεί ου Ψηφίακη ς Δίακυβε ρνησης) Πρβλ. παρ. 2 περ. α 
α ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επίσημαί νεταί ο τί οί αναθε τοντες φορεί ς που αποτελου ν 
αναθε τουσες αρχε ς (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμο ζουν τίς κανονίστίκε ς δίατα ξείς (προ τυπα τευ χη) που 
εκδί δονταί, κατ’ εξουσίοδο τηση του α ρθρου 53 του ν.4412/2016, συ μφωνα με την παρ. 2 περ. β 
του α ρθρου 315 του ν.4412/2016, καί, συνεπω ς χρησίμοποίου ν το παρο ν τευ χος γία τίς συμβα σείς 
ε ργων που αναθε τουν, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του Βίβλί ου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οί λοίποί  
αναθε τοντες φορεί ς δυ νανταί να χρησίμοποίου ν το παρο ν τευ χος δίακη ρυξης γία τίς συμβα σείς 
που αναθε τουν συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του Βίβλί ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3   Στην περί πτωση που πηγη  χρηματοδο τησης εί ναί ο τακτίκο ς πρου πολογίσμο ς, η αναθε τουσα αρχη  
αναγρα φεί τον αρίθμο  καί τη χρονολογί α της απο φασης ανα ληψης υποχρε ωσης, εφο σον η 
προκαλου μενη δαπα νη προ κείταί να βαρυ νεί το τρε χον οίκονομίκο  ε τος, τον αρίθμο  καταχω ρίση ς 
της στα λογίστίκα  βίβλί α του οίκεί ου φορε α, καθω ς καί τον αρίθμο  της απο φασης ε γκρίσης της 
πολυετου ς ανα ληψης σε περί πτωση που η δαπα νη εκτεί νεταί σε περίσσο τερα του ενο ς οίκονομίκα  
ε τη, συ μφωνα με ο σα προβλε πονταί στην παρ. 4 του α ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί  
δίαδίκασί ας γία την ε κδοση της απο φασης ανα ληψης υποχρε ωσης. Στην περί πτωση που πηγη  
χρηματοδο τησης εί ναί το Προ γραμμα Δημο σίων Επενδυ σεων, αναγρα φεί τη Συλλογίκη  Απο φαση 
Ένταξης καί τον ενα ρίθμο. (Πρβλ. α ρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  

4 Συμπληρω νεταί η επωνυμί α της αναθε τουσας αρχη ς/αναθε τοντος φορε α 
5     Mε σω της λείτουργίκο τητας ''Επίκοίνωνί α'' του υποσυστη ματος 
6  Το ΕΕΕΣ καταρτί ζεταί βα σεί του τυποποίημε νου εντυ που του Παραρτη ματος 2 του Εκτελεστίκου  

Κανονίσμου  (ΕΕ) 2016/7 της Επίτροπη ς της 5ης Ιανουαρί ου 2016 γία την καθίε ρωση του 
τυποποίημε νου εντυ που γία το Ευρωπαί κο  Έγγραφο Προμη θείας (L 3) καί παρε χεταί 
αποκλείστίκα  σε ηλεκτρονίκη  μορφη .  
Το ΕΕΕΣ φε ρεί υπογραφη  με ημερομηνί α εντο ς του χρονίκου  δίαστη ματος, κατα  το οποί ο μπορου ν 
να υποβα λλονταί προσφορε ς. 
Ο οίκονομίκο ς φορε ας δυ ναταί να δίευκρίνί ζεί τίς δηλω σείς καί πληροφορί ες που παρε χεί στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτίκη  υπευ θυνη δη λωση, την οποί α υποβα λλεί μαζί  με το ΕΕΕΣ Aπο  τίς 2-5-2019, 
παρε χεταί η ηλεκτρονίκη  υπηρεσί α Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προσφε ρεί τη δυνατο τητα ηλεκτρονίκη ς συ νταξης καί δίαχεί ρίσης του Ευρωπαί κου  Ενίαί ου 
Εγγρα φου Συ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορεί τε να δεί τε τη σχετίκη  ανακοί νωση στη Δίαδίκτυακη  
Πυ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. καί το Δίορθωτίκο  (Επί σημη Εφημερί δα της 
Ευρωπαί κη ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρί ου 2018) στον Εκτελεστίκο  Κανονίσμο  (ΕΕ) 
2016/7 γία την καθίε ρωση του τυποποίημε νου εντυ που γία το Ευρωπαί κο  Ενίαί ο Έγγραφο 
Προμη θείας , με το οποί ο επίλυ θηκαν τα σχετίκα  ζητη ματα ορολογί ας που υπη ρχαν στο αρχίκο  
επί σημο ελληνίκο   κεί μενο του Εκτελεστίκου  Κανονίσμου , Μπορεί τε να δεί τε το σχετίκο  
Δίορθωτίκο  στην ακο λουθη δίαδρομη  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

7 Η περί πτωση ί) συμπληρω νεταί καί περίλαμβα νεταί στη Δίακη ρυξη, εφο σον η αναθε τουσα αρχη  
προβλε πεί υποδεί γματα εγγρα φων προς υποβολη  απο  τους οίκονομίκου ς φορεί ς, π.χ εγγυητίκω ν 
επίστολω ν. 

8 Συμπληρω νονταί τυχο ν α λλα ε γγραφα συ μβασης η  τευ χη που η αναθε τουσα αρχη  κρί νεί αναγκαί α 
με σκοπο  να περίγρα ψεί η  να προσδίορί σεί στοίχεί α της συ μβασης η  της δίαδίκασί ας συ ναψης. 

9 Πρβλ. α ρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
10 Όταν εί ναί αδυ νατο να παρασχεθεί  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση καί δωρεα ν ηλεκτρονίκη  προ σβαση σε 

ορίσμε να ε γγραφα της συ μβασης μπορεί  να περίληφθεί  στο παρο ν α ρθρο της δίακη ρυξης 
προ βλεψη ο τί τα σχετίκα  ε γγραφα της συ μβασης θα δίατεθου ν με με σα α λλα πλην των 
ηλεκτρονίκω ν (ο πως το ταχυδρομεί ο η  α λλο κατα λληλο με σο η  συνδυασμο ς ταχυδρομίκω ν η  

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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α λλων καταλλη λων με σων καί ηλεκτρονίκω ν με σων) (τρί το εδα φίο παρ. 1 α ρθρου 67  ν. 
4412/2016).  Στην περί πτωση αυτη   προτεί νεταί η ακο λουθη δίατυ πωση: «Τα ακο λουθα ε γγραφα 
της συ μβασης ........................... δίατί θενταί απο  …………………………., οδο ς …………………, 
πληροφορί ες …………………. τηλ.:……………..:….. Οί ενδίαφερο μενοί μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ση 
των παρακα τω εγγρα φων της συ μβασης ……, στα γραφεί α της αναθε τουσας αρχη ς κατα  τίς 
εργα σίμες ημε ρες καί ω ρες.» 

11  Όταν δεν μπορεί  να προσφερθεί  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση καί δωρεα ν ηλεκτρονίκη  προ σβαση σε 
ορίσμε να ε γγραφα της συ μβασης, δίο τί η αναθε τουσα αρχη  προτί θεταί να εφαρμο σεί την παρ. 2 
του α ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφε ρονταί, στο παρο ν α ρθρο της δίακη ρυξης, τα με τρα 
προστασί ας του εμπίστευτίκου  χαρακτη ρα των πληροφορίω ν, τα οποί α απαίτου νταί, καί τον 
τρο πο με τον οποί ο εί ναί δυνατη  η προ σβαση στα σχετίκα  ε γγραφα.  Ενδείκτίκα , λ.χ., η 
αναθε τουσα αρχη  θα μπορου σε να αναφε ρεί ο τί: “Ο οίκονομίκο ς φορε ας αναλαμβα νεί την 
υποχρε ωση να τηρη σεί εμπίστευτίκα  καί να μη γνωστοποίη σεί σε τρί τους (συμπερίλαμβανομε νων 
των εκπροσω πων του ελληνίκου  καί δίεθνου ς Τυ που), χωρί ς την προηγου μενη ε γγραφη 
συγκατα θεση της Αναθε τουσας Αρχη ς, τα ανωτε ρω ε γγραφα η  πληροφορί ες που προκυ πτουν απο  
αυτα . Οί οίκονομίκοί  φορεί ς δίασφαλί ζουν την τη ρηση των απαίτη σεων αυτω ν απο  το προσωπίκο  
τους, τους υπεργολα βους τους καί κα θε α λλο τρί το προ σωπο που χρησίμοποίου ν κατα  την 
ανα θεση η  εκτε λεση της συ μβασης. Γία τον σκοπο  αυτο , κατα  την παραλαβη  των εγγρα φων της 
συ μβασης, υποβα λλεί υπευ θυνη δη λωση του ν. 1599/1986 με την οποί α δηλω νεί τα ανωτε ρω”. 

12  Συμπληρω νεταί απο  την Αναθε τουσα Αρχη  με σαφη νεία συγκεκρίμε νη ημερομηνί α (εγκαί ρως, 
η τοί ως την... ), προς αποφυγη  οίασδη ποτε συ γχυσης καί αμφίβολί ας. 

13  Συμπληρω νεταί η τε ταρτη ημε ρα πρίν απο  τη λη ξη της προθεσμί ας του α ρθρου 18 της παρου σας.  
14 Πρβλ ε γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Δίευκρίνί σείς ως προς την τη ρηση των 
δίατυπω σεων δημοσίο τητας στη δίαγωνίστίκη  δίαδίκασί α σε περί πτωση τροποποί ησης ο ρων της 
δίακη ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

15 Πρβλ.α ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
16 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα. 
17 Αν η δίευ θυνση της υπηρεσί ας που τηρεί  το πρωτο κολλο της Αναθε τουσας Αρχη ς εί ναί δίαφορετίκη  
απο  την αναφερο μενη στο α ρθρο 1, αναγρα φεταί στο παρο ν σημεί ο η σχετίκη  δίευ θυνση. 

18 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
19 Στην περί πτωση που χρησίμοποίεί ταί ενίαί ο ποσοστο  ε κπτωσης απαλεί φεταί η περί πτωση δ της 
παρ. 3.5. Πρβλ. α ρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, συ μφωνα με το οποί ο «αν κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ 
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν 
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

20 Σε περί πτωση εφαρμογη ς της δίαδίκασί ας του α ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελευ θερη συμπλη ρωση τίμολογί ου”, οί αναθε τουσες αρχε ς περίλαμβα νουν στην εν λο γω 
περί πτωση  (στ) αναφορα  γία την υποβολη  του σχετίκου  τίμολογί ου. 

21 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα.  
22 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα.  
23 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα.  
24 Πρβλ .α ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα. 
25 Επίσημαί νεταί ο τί, ως προς τίς προθεσμί ες  γία την ολοκλη ρωση των ενεργείω ν της Επίτροπη ς 

Δίενε ργείας Δίαγωνίσμου  ίσχυ ουν τα ορίζο μενα στο α ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
26 Πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα.  
27 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 ο γδοο εδα φίο ν. 4412/2016 
28 Πρβλ. α ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
29 Πρβλ.  α ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
30 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
31 Ως προς τη γνωμοδο τηση της Επίτροπη ς Δίαγωνίσμου  γία την εξε ταση των εξηγη σεων των 

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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ασυνη θίστα χαμηλω ν προσφορω ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 καί ίδί ως σκε ψείς 15-21  

32 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
34  Βλ.σχετίκα  με την  ηλεκτρονίκη  υπευ θυνη δη λωση το  α ρθρο είκοστο  ε βδομο της απο  20.3.2020 

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

35 Γία τους φορεί ς του Βίβλί ου ΙΙ της παρ. 2 του α ρθρου 259 του ν.4412/2016 
36 Ομοί ως προβλε πεταί καί στην περί πτωση υποβολη ς προσφορω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 92 παρ. 8 
του ν.4412/201 

37 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα. 
38 Πρβλ. α ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα. 
39 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
41 Με την επίφυ λαξη των παρ. 7 καί 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη ψη επανορθωτίκω ν 

με σων). 
42  Πρβλ. α ρθρο 104 παρ. 2 καί 3 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
46 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
48 Η φρα ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστί θεταί στη δίακη ρυξη μο νο στίς 
περίπτω σείς εκεί νες, στίς οποί ες προβλε πεταί υποχρε ωση προσυμβατίκου  ελε γχου. 

49 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
50 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
52 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
53 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
54 Πρβλ. α ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
55  Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016 καί 4 του π.δ. 39/2017. 
56 Πρβλ. α ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σία Έργα 
57 Πρβλ. α ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 καί 6 του π.δ. 39/2017. 
59 Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
60 Πρβλ. παρ. 1 του α ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
61 Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

62 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
63  Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 καί 2 Ν. 4412/2016.  
64   Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
65   Πρβλ α ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
66   Πρβλ.  α ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
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68 Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
69 Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016. 
70  Τί θεταί μο νο εφο σον προ κείταί γία συγχρηματοδοτου μενο ε ργο απο  πο ρους της Ευρωπαί κη ς 

Ένωσης. 
71 Απο  1-1-2017 τε θηκε σε ίσχυ  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποί ο με το α ρθρο 13 κατα ργησε το π.δ 

113/2010. 
72 Νο μοί, ΠΔ καί υπουργίκε ς αποφα σείς που εκδί δονταί μετα  την ε ναρξη της δίαδίκασί ας συ ναψης 

της συ μβασης συ μφωνα με το α ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελου ν με ρος του εφαρμοστε ου 
θεσμίκου  πλαίσί ου της δίακη ρυξης. 

73 Όταν προ κείταί γία συγχρηματοδοτου μενο απο  την Ε.Ε. ε ργο, του το να αναγρα φεταί στη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Δίακη ρυξη καί είδίκο τερα να αναγρα φεταί ο τί τλος της Πρα ξης καί του Επίχείρησίακου  
Προγρα μματος στο πλαί σίο του οποί ου εί ναί ενταγμε νο το δημοπρατου μενο ε ργο, καθω ς καί τα 
ποσοστα  συγχρηματοδο τησης της δαπα νης του ε ργου απο  εθνίκου ς καί ενωσίακου ς πο ρους (με 
αναφορα  στο δίαρθρωτίκο  ταμεί ο). Επί σης, η σχετίκη  συμπλη ρωση ακολουθεί  τη δίακρίτη  
ορολογί α Συλλογίκε ς Αποφα σείς (ΣΑ) ε ργων, ενα ρίθμος ε ργου η  ΚΑΕ, ανα λογα την πηγη  
χρηματοδο τησης (ΠΔΕ η  Τακτίκο ς πρου πολογίσμο ς). Γία το ζη τημα της  ανα ληψης δαπανω ν 
δημοσί ων επενδυ σεων,  βλ. καί α ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. α ρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

74 Οί κρατη σείς προσαρμο ζονταί ανα λογα με τον φορε α εκτε λεσης του ε ργου. 
75   Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 ε βδομο εδα φίο του ν. 4013/2011, ο πως αντίκαταστα θηκε απο  το α ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
76  Ή/καί η Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , κατα  περί πτωση (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημο σία Έργα). 
77 Πρβλ. α ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο πως αντίκαταστα θηκε με  το α ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 

καί  ε κθεση συνεπείω ν ρυθμί σεων επί  του ως α νω α ρθρου 42 ν. 4781/2021  
78  Συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα ληψη υποχρεω σεων απο  τους δίατα κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οί δίακηρυ ξείς, οί αποφα σείς ανα θεσης καί οί συμβα σείς που συνα πτονταί γία λογαρίασμο  
των φορε ων Γενίκη ς Κυβε ρνησης αναφε ρουν απαραί τητα τον αρίθμο  καί τη χρονολογί α της 
απο φασης ανα ληψης υποχρε ωσης, τον αρίθμο  καταχω ρίση ς της στα λογίστίκα  βίβλί α του οίκεί ου 
φορε α, καθω ς καί τον αρίθμο  της απο φασης ε γκρίσης της πολυετου ς ανα ληψης σε περί πτωση που 
η δαπα νη εκτεί νεταί σε περίσσο τερα του ενο ς οίκονομίκα  ε τη.".Επί σης, συ μφωνα με το α ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ί δίου π.δ : “Δίακηρυ ξείς, ο που απαίτεί ταί, καί αποφα σείς ανα θεσης που εκδί δονταί 
καί συμβα σείς που συνα πτονταί απο  φορεί ς της Γενίκη ς Κυβε ρνησης εί ναί α κυρες, εφο σον δεν ε χεί 
προηγηθεί  αυτω ν η ε κδοση της απο φασης ανα ληψης υποχρε ωσης του α ρθρου 2, παρ. 2 του 
παρο ντος. "Πρβ. καί α ρθρο 5 του ως α νω δίατα γματος “Ανα ληψη δαπανω ν δημοσί ων επενδυ σεων” 

79  Σε περί πτωση που περίλαμβα νονταί τυχο ν δίκαίω ματα προαί ρεσης, δίαμορφω νεταί αναλο γως η 
εκτίμω μενη αξί α της συ μβασης (πρου πολογίσμο ς δημοπρα τησης) καί το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

80 Το ποσο  των απρο βλεπτων δαπανω ν επαναυ πολογί ζεταί κατα  την υπογραφη  της συ μβασης, 
ανα λογα με την προσφερθεί σα ε κπτωση, ω στε να δίατηρεί ταί η εν λο γω ποσοστίαί α αναλογί α του 
15% επί  της δαπα νης εργασίω ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με την παρα γραφο 3 περ. β  του α ρθρου 156 
ν. 4412/2016.  

81 Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
82 Η αναθε τουσα αρχη  δίαμορφω νεί το παρο ν σημεί ο της δίακη ρυξης, ανα λογα με το αν αποφασί σεί 

να υποδίαίρε σεί τη συ μβαση σε περίσσο τερα τμη ματα/ε ργα η  ο χί, η τοί να τα αναθε σεί ως ενίαί ο 
συ νολο. Στην περί πτωση που επίλε ξεί να μην υποδίαίρε σεί σε τμη ματα, αναφε ρεί, στο παρο ν 
σημεί ο της δίακη ρυξης, τους βασίκου ς λο γους της απο φαση ς της αυτη ς (πρβλ. α ρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

83  ο πως συμπληρω θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
84 Μπορεί  η ε ναρξη της προθεσμί ας να ορί ζεταί δίαφορετίκα ,  αν λο γου χα ρη δεν προβλε πεταί η 

α μεση ε ναρξη των εργασίω ν (Πρβλ. α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
85 Με την επίφυ λαξη της επο μενης υποσημεί ωσης. 
86  Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορεί  να επίτρε πουν την υποβολη  εναλλακτίκω ν προσφορω ν καί στην 
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περί πτωση αυτη  προσαρμο ζεταί αντίστοί χως το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

87  Το ποσοστο  της εγγυ ησης συμμετοχη ς δεν μπορεί  να υπερβαί νεί το 2% της εκτίμω μενης αξί ας της 
συ μβασης, χωρί ς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποί ηση στο δευ τερο δεκαδίκο  ψηφί ο, μη 
συνυπολογίζομε νων των δίκαίωμα των προαί ρεσης καί παρα τασης της συ μβασης (Πρβλ. α ρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

88 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
89 Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
90 Συμπληρω νεταί ανα λογα με το εα ν προβλε πεταί η  ο χί η χορη γηση προκαταβολη ς, η οποί α μπορεί  

να ανε ρχεταί με χρί του δεκαπε ντε τοίς εκατο  (15%) της αξί ας της συ μβασης, χωρί ς αναθεω ρηση 
καί Φ.Π.Α. Συ μφωνα με την παρα γραφο 10 εδ. α του α ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο πως 
προστε θηκε με την παρ. 3 του α ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στίς περίπτω σείς 
συγχρηματοδοτου μενων δημο σίων ε ργων στίς δίακηρυ ξείς υποχρεωτίκα  περίλαμβα νεταί 
δυνατο τητα χορη γησης προκαταβολη ς. Η υποχρε ωση αυτη  εξακολουθεί  να ίσχυ εί καί γία τα 
προγρα μματα της περίο δου 2014-2020 δυνα μεί της παρ. 15 του α ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

91 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ.  7 & 8 καί 150 του ν. 4412/2016. Εφο σον προβλε πεταί προκαταβολη , στο 
παρο ν α ρθρο της Δίακη ρυξης, συμπληρω νονταί οί ο ροί γία την εγγυητίκη  επίστολη  προκαταβολη ς.  

92 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ. 8 ν. καί 150 του 4412/2016.  
93 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
94 Πρβλ. α ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εα ν η εκτίμω μενη αξί α της συ μβασης ε ργου εί ναί μεγαλυ τερη 

του ενο ς εκατομμυρί ου (1.000.000) ευρω  η  τμη ματο ς του, τί θεταί η σχετίκη  προ βλεψη στο παρο ν 
σημεί ο της δίακη ρυξης δημοπρα τησης κα θε δίαδίκασί ας ανα θεσης, εφο σον ο χρο νος παρα δοσης 
του ε ργου η  του τμη ματος εί ναί μίκρο τερος κατα  δε κα τοίς εκατο  (10%) του προβλεπο μενου στη 
συ μβαση.  Το συνολίκο  υ ψος της προ σθετης καταβολη ς (πρίμ) δεν μπορεί  να υπερβαί νεί το πε ντε 
τοίς εκατο  (5%) της αξί ας της συμβατίκη ς δαπα νης του ε ργου, μη συμπερίλαμβανομε νου του 
Φ.Π.Α. Γία συμβα σείς με εκτίμω μενη αξί α μίκρο τερη του ενο ς εκατομμυρί ου (1.000.000) ευρω  η 
σχετίκη  προ βλεψη εναπο κείταί στη δίακρίτίκη  ευχε ρεία της αναθε τουσας αρχη ς. 

95 Με απο φαση του Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν μπορεί  να καθορί ζεταί ο ρίο ποσοστου  
ε κπτωσης, πα νω απο  το οποί ο ο ανα δοχος εί ναί υποχρεωμε νος να προσκομί ζεί, επίπλε ον της 
εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, προ σθετη εγγυ ηση, κλίμακωτα  αυξανο μενη βα σεί του ποσοστου  
ε κπτωσης. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 4 τελευταί ο εδα φίο ν. 4412/2016. 

96  Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
97 Πρβλ. α ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
98 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
99  Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να ζητου ν απο  τους προσφε ροντες να παρα σχουν «Εγγυ ηση καλη ς 

λείτουργί ας» γία την αποκατα σταση των ελαττωμα των που ανακυ πτουν η  των ζημίω ν που 
προκαλου νταί απο  δυσλείτουργί α των ε ργων κατα  την περί οδο εγγυ ησης καλη ς λείτουργί ας, 
εφο σον προβλε πεταί στα ε γγραφα της συ μβασης. Το υ ψος της εγγυ ησης καλη ς λείτουργί ας 
καθορί ζεταί στα ε γγραφα της συ μβασης καί δεν μπορεί  να υπερβαί νεί το πε ντε τοίς εκατο  (5%) 
της εκτίμω μενης αξί ας της συ μβασης. Η επίστροφη  της ανωτε ρω εγγυ ησης λαμβα νεί χω ρα μετα  
απο  την ολοκλη ρωση της περίο δου εγγυ ησης καλη ς λείτουργί ας..  Οί εγγυητίκε ς επίστολε ς καλη ς 
λείτουργί ας περίλαμβα νουν κατ’ ελα χίστον τα αναφερο μενα στην παρα γραφο 15.2 της παρου σας 
καί επίπρο σθετα, τον αρίθμο  καί τον τί τλο της σχετίκη ς συ μβασης. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 10 του ν. 
4412/2016. 

100 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
101 Τα γραμμα τία συ στασης χρηματίκη ς παρακαταθη κης του Ταμεί ου Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων, 

γία την παροχη  εγγυη σεων συμμετοχη ς καί καλη ς εκτε λεσης (εγγυοδοτίκη  παρακαταθη κη) 
συστη νονταί συ μφωνα με την είδίκη  νομοθεσί α που  δίε πεί αυτο  καί είδίκο τερα βα σεί του α ρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρί ου 1926/3 Ιανουαρί ου 1927 (“Περί  συστα σεως καί αποδο σεως 
παρακαταθηκω ν καί καταθε σεων παρα  τω Ταμεί ω Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

102 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 13, καθω ς καί τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 4.1.ζ. της παρου σας, ως 
προς τίς εγγυη σείς συμμετοχη ς. 

103  Η ελα χίστη προθεσμί α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορί ζεταί συ μφωνα με το α ρθρο 121 του ν. 
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4412/2016. 

104 Ορί ζεταί ο χρο νος απο  την Αναθε τουσα Αρχη  κατ΄ εκτί μηση των ίδίαίτεροτη των της δίαδίκασί ας. 
Γία τον καθορίσμο  του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του οποί ου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται 
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

105 Πρβλ. α ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
106  Συ μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 α ρθρου 377 καθω ς καί τίς παρ. 11 καί 12 

α ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί  η υποχρε ωση δημοσί ευσης προκη ρυξης συ μφωνα με τίς 
παρ. 7 καί 8 α ρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμο  με τίς δίατα ξείς του ν. 3548/2007, στον 
περίφερείακο  καί τοπίκο  τυ πο μέχρι 31/12/2023. 

107 Πρβλ. α ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφο σον η αναθε τουσα αρχη  επίλε ξεί τη δίαβου λευση επί  των 
δημοσίευμε νων εγγρα φων της συ μβασης συ μφωνα προς τα ορίζο μενα στο α ρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρω νεταί το α ρθρο 20Α, α λλως δίαγρα φεταί. 

108 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επίσημαί νεταί ο τί οί αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να 
καλου ν συγκεκρίμε νες τα ξείς/ πτυχί α του ΜΕΕΠ η  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

109  Κατ’ αντίστοίχί α με τα ουσίω δη χαρακτηρίστίκα  του ε ργου συ μφωνα με το α ρθρο 11 της 
παρου σας (αναφε ρεταί η κατηγορί α η  οί κατηγορί ες στίς οποί ες εμπί πτεί το ε ργο συ μφωνα με τίς 
δίατα ξείς του  α ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

110 Γία την κατανόηση πρακτίκών δίαδίκασίών, ίδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων 
χωρών σε δίαγωνίσμούς, βλ. τίς «Κατευθυντήρίες γραμμές γία τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

111 Συ μφωνα με το ίσχυ ον κεί μενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
112 Γία το ε λεγχο των χωρω ν που ε χουν συνα ψεί συμφωνί ες με την Ένωση δες την ίστοσελί δα της 
Επίτροπη ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

113  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
114 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ο πως τροποποίη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επίσημαί νεταί ο τί, στο ΕΕΕΣ, η αναφορα  σε “τελεσί δίκη καταδίκαστίκη  απο φαση” 
νοεί ταί, δεδομε νης της ως α νω νομοθετίκη ς μεταβολη ς, ως “αμετα κλητη καταδίκαστίκη  απο φαση”, 
η δε σχετίκη  δη λωση του οίκονομίκου  φορε α στο Με ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα  μο νο σε 
αμετα κλητες καταδίκαστίκε ς αποφα σείς. 

115 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
116 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταί ο εδα φίο του ν. 4412/2016. Σχετίκη  δη λωση του προσφε ροντος 

οίκονομίκου  φορε α  περίλαμβα νεταί στο ΕΕΕΣ 
117  Επίσημαί νεταί ο τί η εν λο γω προ βλεψη γία παρε κκλίση απο  τον υποχρεωτίκο  αποκλείσμο  

αποτελεί  δυνατο τητα της αναθε τουσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περί πτωση που δεν επίθυμεί  να προβλε ψεί τη σχετίκη  δυνατο τητα, η αναθε τουσα αρχη  δίαγρα φεί 
την  παρα γραφο αυτη . 

118  Επίσημαί νεταί ο τί  η εν λο γω προ βλεψη γία παρε κκλίση απο  τον υποχρεωτίκο  αποκλείσμο  της  
αποτελεί  δυνατο τητα της αναθε τουσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περί πτωση που δεν επίθυμεί  να προβλε ψεί τη σχετίκη  δυνατο τητα, η αναθε τουσα αρχη  δίαγρα φεί 
την παρα γραφο  αυτη . 

119  Οί λο γοί της παραγρα φου 22.Α.4. αποτελου ν δυνητίκου ς λο γους αποκλείσμου  συ μφωνα με το 
α ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεία, η αναθε τουσα αρχη  δυ ναταί να επίλε ξεί ε ναν, 
περίσσο τερους, ο λους η  ενδεχομε νως καί κανε ναν απο  τους λο γους αποκλείσμου  συνεκτίμω ντας 
τα ίδίαί τερα χαρακτηρίστίκα  της υπο  ανα θεση συ μβασης (εκτίμω μενη αξί α αυτη ς, είδίκε ς 
περίστα σείς κλπ), με σχετίκη  προ βλεψη στο παρο ν σημεί ο της δίακη ρυξης. . 

120  Σχετίκη  δη λωση του προσφε ροντος οίκονομίκου  φορε α περίλαμβα νεταί στο ΕΕΕΣ 
121  Σημείω νεταί ο τί ο ανωτε ρω εθνίκο ς λο γος αποκλείσμου  συμπληρω νεταί στο Με ρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοί Λο γοί Αποκλείσμου  που ενδε χεταί να προβλε πονταί απο  την εθνίκη  νομοθεσί α του 

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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κρα τους με λους της α.α η  του α.φ ). 

122 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποίη θηκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/2 
123 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
124 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επί σης, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφο της 

Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετίκα  με την απο φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρί ου 2018 στην υπο θεση 
C-124/2017 Vossloh, ίδίως σκέψείς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

125 Υπενθυμί ζεταί ο τί  αναφορα  στην παρα γραφο 22.Α.4 θα γί νεί μο νο στην περί πτωση που η 
Αναθε τουσα Αρχη  επίλε ξεί κα ποίον απο  τους δυνητίκου ς λο γους αποκλείσμου . 

126 Σχετίκα  με την προσκο μίση αποδεί ξεων γία τα επανορθωτίκα  με τρα βλ. την απο φαση της 14ης 
Ιανουαρί ου 2021 του ΔΕΕ στην υπο θεση C‑387/19 

127 Πρβλ α ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
128 Πρβλ. απο φαση υπ’ αρίθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποί α 

εξακολουθεί  να ίσχυ εί ε ως την  ε κδοση της απο φασης της παρ. 9 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
129  Επίσημαί νεταί ο τί ο λα τα κρίτη ρία ποίοτίκη ς επίλογη ς, πλην της καταλληλο τητας γία την α σκηση 

επαγγελματίκη ς δραστηρίο τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
εί ναί προαίρετίκα  γία την αναθε τουσα αρχη  καί πρε πεί να σχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογα με το 
αντίκεί μενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περί πτωση, πρε πεί να 
δίαμορφω νονταί κατα  τρο πο, ω στε να μην περίορί ζεταί δυσανα λογα η συμμετοχη  των 
ενδίαφερο μενων οίκονομίκω ν φορε ων στους δίαγωνίσμου ς. Κατα  το στα δίο του προσδίορίσμου  
των κρίτηρί ων καταλληλο τητας των υποψηφί ων, εί ναί αναγκαί ο να τηρου νταί απο  τίς 
αναθε τουσες αρχε ς, οί θεμελίω δείς ενωσίακε ς αρχε ς, ίδί ως η αρχη  της ί σης μεταχεί ρίσης των 
συμμετεχο ντων, της αποφυγη ς των δίακρί σεων, της δίαφα νείας καί της ανα πτυξης του ελευ θερου 
ανταγωνίσμου . Τα κρίτη ρία επίλογη ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα ζονταί κατα  τη δίαδίκασί α 
ελε γχου της καταλληλο τητας του προσφε ροντος να εκτελε σεί τη συ μβαση (κρίτη ρία “on/off”).  

130  Πρβλ. α ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποί ο επανη λθαν σε ίσχυ  τα α ρθρα 105 καί 106 
του ν. 3669/2008, με χρί την ε κδοση του π.δ. του α ρθρου  

131  Επίσημαί νεταί ο τί οί αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να καλου ν συγκεκρίμε νες τα ξείς/ πτυχί α 
του ΜΕΕΠ η , απο  την ε ναρξη ίσχυ ος του π.δ. 71/2019, του Μητρω ου Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων 
Δημοσί ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

132  Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επίβα λλουν απαίτη σείς που να δίασφαλί ζουν ο τί οί οίκονομίκοί  
φορεί ς δίαθε τουν την αναγκαί α οίκονομίκη  καί χρηματοδοτίκη  ίκανο τητα γία την εκτε λεση της 
συ μβασης. Όλες οί απαίτη σείς πρε πεί να σχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογες με το αντίκεί μενο της 
συ μβασης (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταί ο εδα φίο καί αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οί εν λο γω 
απαίτη σείς καθορί ζονταί περίγραφίκα  στο παρο ν σημεί ο, χωρί ς παραπομπη  σε τα ξείς/πτυχί α του 
ΜΕΕΠ η  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα θε περί πτωση καί γία το μεταβατίκο  χρονίκο  δία στημα ίσχυ ος των 
α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 3669/2008, ο πως αυτο  προκυ πτεί απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 
καί την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος του  τελευταί ου, επίσημαί νεταί ο τί, η αναθε τουσα αρχη  μπορεί  να 
περίγρα φεί τίς σχετίκε ς απαίτη σείς ανα λογα με τα προβλεπο μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμε νων 
των είδίκο τερων ρυθμί σεων του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορίκα  με τίς πε ραν των 
προβλεπο μενων απαίτη σεων γία την εγγραφη  καί κατα ταξη σε τα ξη των οίκεί ων μητρω ων του π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντί στοίχου πρου πολογίσμου  ανα  κατηγορί α ε ργου. 

133  Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επίβα λλουν απαίτη σείς που να δίασφαλί ζουν ο τί οί οίκονομίκοί  
φορεί ς δίαθε τουν την αναγκαί α τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  ίκανο τητα γία την εκτε λεση της 
συ μβασης. Όλες οί απαίτη σείς πρε πεί να σχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογες με το αντίκεί μενο της 
συ μβασης (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταί ο εδα φίο καί αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οί εν λο γω 
απαίτη σείς καταρχα ς καθορί ζονταί περίγραφίκα  στο παρο ν σημεί ο, χωρί ς παραπομπη  σε 
τα ξείς/πτυχί α του ΜΕΕΠ η  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ου τε σε βαθμί δες/κατηγορί ες του ΜΕΚ. Σε κα θε 
περί πτωση καί γία το μεταβατίκο  χρονίκο  δία στημα ίσχυ ος των α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 
3669/2008, ο πως αυτο  προκυ πτεί απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 καί την πλη ρη ε ναρξη ίσχυ ος 
του  τελευταί ου, επίσημαί νεταί ο τί,  η αναθε τουσα αρχη  μπορεί  να περίγρα φεί τίς σχετίκε ς 
απαίτη σείς ανα λογα με τα προβλεπο μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμε νων των είδίκο τερων 
ρυθμί σεων του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορίκα  με τίς πε ραν των προβλεπο μενων 
απαίτη σεων γία την εγγραφη  καί κατα ταξη σε τα ξη των οίκεί ων μητρω ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 
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112), αντί στοίχου πρου πολογίσμου  ανα  κατηγορί α ε ργου..  

134 Προαίρετίκη  επίλογη : Η παρ. 22.Ε τί θεταί κατα  δίακρίτίκη  ευχε ρεία της αναθε τουσας αρχη ς καί 
συμπληρω νεταί συ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επίσημαί νεταί ο τί ο λες οί απαίτη σείς 
πρε πεί να σχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογες με το αντίκεί μενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

135  Το εδα φίο αυτο  προστί θεταί κατα  την κρί ση της αναθε τουσας αρχη ς συ μφωνα με το α ρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, α λλως δίαγρα φεταί. 

136  Προαίρετίκη  επίλογη  συμπλη ρωσης του εδαφί ου.  Συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στην περί πτωση συμβα σεων ε ργων οί Αναθε τουσες Αρχε ς μπορου ν να απαίτου ν την 
εκτε λεση ορίσμε νων κρί σίμων καθηκο ντων απευθεί ας απο  τον ί δίο τον προσφε ροντα. 

137 Ως προς τον τρο πο υποβολη ς των αποδείκτίκω ν με σων του παρο ντος α ρθρου, τα οποί α ε χουν 
συνταχθεί / παραχθεί  απο  τους ί δίους τους οίκονομίκου ς φορεί ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

138 Πρβ α ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
139  Επίσημαί νεταί ο τί η ανωτε ρω δυνατο τητα εναπο κείταί στη δίακρίτίκη  ευχε ρεία του οίκονομίκου  

φορε α. Εξακολουθεί  να υφί σταταί η δυνατο τητα να υπογρα φεταί το ΕΕΕΣ απο  το συ νολο των 
φυσίκω ν προσω πων που αναφε ρονταί στα τελευταί α δυ ο εδα φία του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

140  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016 
141 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
142 Βλ. ενδείκτίκα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη μα) 
143 Πρβλ. α ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο   με α ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
144 Εφίστα ταί η προσοχη  των αναθετουσω ν αρχω ν στο ο τί πρε πεί να ζητεί ταί η προσκο μίση 

δίκαίολογητίκω ν προς απο δείξη μο νο των λο γων αποκλείσμου  καί των κρίτηρί ων επίλογη ς που 
ε χουν τεθεί  στην παρου σα δίακη ρυξη. Επίσημαί νεταί, περαίτε ρω, ο τί, η αναθε τουσα αρχη  δυ ναταί, 
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί  απο  προσφε ροντες, σε οποίοδη ποτε χρονίκο  
σημεί ο κατα  τη δία ρκεία της δίαδίκασί ας, να υποβα λλουν ο λα η  ορίσμε να δίκαίολογητίκα , ο ταν 
αυτο  απαίτεί ταί γία την ορθη  δίεξαγωγη  της δίαδίκασί ας. 

145 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
146  Συ μφωνα με το α ρθρο 73 παρ. 2 τελευταί ο εδα φίο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκο ς φορε ας 

εί ναί Έλληνας πολί της η  ε χεί την εγκατα σταση  του στην Ελλα δα, οί υποχρεω σείς του που αφορου ν 
τίς είσφορε ς κοίνωνίκη ς ασφα λίσης καλυ πτουν το σο την κυ ρία ο σο καί την επίκουρίκη  ασφα λίση." 

147 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
148 Οί υπευ θυνες δηλω σείς του παρο ντος τευ χους υπογρα φονταί καί γί νονταί αποδεκτε ς συ μφωνα με 

τα ορίζο μενα στο α ρθρο 4.2. β) της παρου σας  
149Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 ε γγραφο της Αρχη ς «Ενημε ρωση γία ζητη ματα αποδείκτίκω ν 

φορολογίκη ς ενημερο τητας (αυτο ματη α ντληση αποδείκτίκου  - ενημερο τητα σε παρελθο ντα 
χρο νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

150  Εφο σον η αναθε τουσα αρχη  την επίλε ξεί ως λο γο αποκλείσμου . 
151 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
152 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ε γγραφο της Αρχη ς «Ενίαί ο Πίστοποίητίκο  Δίκαστίκη ς 

Φερεγγυο τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
153  Η πλατφο ρμα της Ευρωπαί κη ς Επίτροπη ς eCertis γία την αναζη τηση ίσοδυ ναμων πίστοποίητίκω ν 

α λλων κρατω ν-μελω ν της Ε.Ε εί ναί δίαθε σίμη, χωρί ς κο στος, στη δίαδρομη . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσημαί νεταί ο τί η ΕΑΑΔΗΣΥ εί ναί ο αρμο δίος εθνίκο ς 
φορε ας γία την καταχω ρηση καί τη ρηση των στοίχεί ων του eCertis γία την Ελλα δα. Πρβλ. το με 
αρίθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετίκο  ε γγραφο της Αρχη ς στον ακο λουθο συ νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

154  Εφο σον η αναθε τουσα αρχη  τίς επίλε ξεί, ο λες η  κα ποία/ες εξ αυτω ν, ως λο γους αποκλείσμου . 
155  Επίσημαί νεταί ο τί η αναθε τουσα αρχη , εφο σον μπορε σεί να αποδεί ξεί, με κατα λληλα με σα, ο τί 

συντρε χεί κα ποία απο  τίς περίπτω σείς αυτε ς, αποκλεί εί οποίονδη ποτε οίκονομίκο  φορε α απο  τη 
συμμετοχη  στη δίαδίκασί α συ ναψης της δημο σίας συ μβασης.  

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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156 Εφο σον η αναθε τουσα αρχη  την επίλε ξεί ως λο γο αποκλείσμου . 
157 Πρβλ. α ρθρο 8 ν. 3310/2005 καί π.δ. 82/1996.   
158 Γία τίς αλλοδαπε ς ανω νυμες  εταίρεί ες ίδρυθεί σες σε κρα τος με λος της ΕΕ σχετίκο  εί ναί το 

Παρα ρτημα Ι της οδηγί ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποί α αναδίατυπω θηκε η Οδηγί α 
77/91/ΕΟΚ (Επί σημη Εφημερί δα των Ευρωπαί κω ν Κοίνοτη των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 
(επταμελη ς). 

159 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποίη θηκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
160 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
161 η οποί α εκδί δεταί συ μφωνα με τίς είδίκε ς δίατα ξείς του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επίσημαί νεταί ο τί 

τα πτυχί α των εγγεγραμμε νων στο Μητρω ο Εργοληπτίκω ν Επίχείρη σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που εί ναί σε 
ίσχυ  κατα  την 3η Ιουλί ου 2019 εξακολουθου ν να ίσχυ ουν ως την 1η Σεπτεμβρί ου 2021, εφο σον 
πληρου νταί οί πρου ποθε σείς του νομοθετίκου  πλαίσί ου που ί σχυε ε ως καί την 2α Ιουλί ου 2019 
(Πρβλ. α ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντίκαταστα θηκε με την παρ. 5 του α ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

162 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
163 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
164  Εφο σον ε χεί αναφερθεί  σχετίκη  απαί τηση στο α ρθρο 22.Ε συμπληρω νεταί αναλο γως συ μφωνα με 

το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
165 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
166 Συ μφωνα με το α ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρα φονταί υποχρεωτίκα :  

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

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

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

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

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 

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

207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

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

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

 ίε. η Κοίνοπραξί α που καταχωρί ζεταί συ μφωνα με το α ρθρο 293 παρα γραφος 3 του ν. 4072/2012 
167 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
168  Συ μφωνα με τη δία ταξη του α ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Γία τη συμμετοχη  σε 

δίαγωνίσμου ς δημοσί ων ε ργων χορηγεί ταί σε κα θε εργοληπτίκη  επίχεί ρηση εγγεγραμμε νη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο τητα πτυχί ου», η οποί α, σε συνδυασμο  με τη βεβαί ωση εγγραφη ς που εκδί δεταί 
απο  την υπηρεσί α τη ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνίστα  «επί σημο κατα λογο αναγνωρίσμε νων 
εργοληπτω ν [...] καί απαλλα σσεί τίς εργοληπτίκε ς επίχείρη σείς απο  την υποχρε ωση να καταθε τουν 
τα επίμε ρους δίκαίολογητίκα  στους δίαγωνίσμου ς.” Επίσημαί νεταί ο τί, συ μφωνα με το α ρθρο 22  
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(Τροποποίη σείς του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρω το εδα φίο της 
περί πτωσης 31 της παραγρα φου 1 του α ρθρου 377 αντίκαθί σταταί ως εξη ς: «31) του Ν. 
3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α ρθρων 80 ε ως 110, τα οποί α παραμε νουν σε ίσχυ  με χρί την 
ε κδοση του προεδρίκου  δίατα γματος του α ρθρου 83, των παραγρα φων 4 καί 5 του α ρθρου 20 καί 
της παραγρα φου 1 α του α ρθρου 176». 

169  Στην περί πτωση ο μως που η Ενημερο τητα Πτυχί ου δεν καλυ πτεί τίς είσφορε ς επίκουρίκη ς 
ασφα λίσης, τα σχετίκα  δίκαίολογητίκα  υποβα λλονταί ξεχωρίστα . 

170  Μο νο στην περί πτωση που ε χεί επίλεγεί  απο  την αναθε τουσα αρχη  ως λο γος αποκλείσμου . 
171  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
172 Πρβλ. α ρθρο 93 του ν. 4412/2016.  
173 Πρβλ. α ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
174 Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να προβλε πουν στα ε γγραφα της συ μβασης ο τί, κατο πίν αίτη ματος 

του υπεργολα βου καί εφο σον η φυ ση της συ μβασης το επίτρε πεί, η αναθε τουσα αρχη  καταβα λλεί 
απευθεί ας στον υπεργολα βο την αμοίβη  του γία την εκτε λεση προμη θείας, υπηρεσί ας η  ε ργου, 
δυνα μεί συ μβασης υπεργολαβί ας με τον ανα δοχο. Στην περί πτωση αυτη , στα ε γγραφα της 
συ μβασης καθορί ζονταί τα είδίκο τερα με τρα η  οί μηχανίσμοί  που επίτρε πουν στον κυ ρίο ανα δοχο 
να εγεί ρεί αντίρρη σείς ως προς αδίκαίολο γητες πληρωμε ς, καθω ς καί οί ρυθμί σείς που αφορου ν 
αυτο ν τον τρο πο πληρωμη ς. Στην περί πτωση αυτη  δεν αί ρεταί η ευθυ νη του κυ ρίου αναδο χου. 
Συμπληρω νεταί αναλο γως. 

175  Πρβλ. α ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
176 Πρβλ α ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα ε γγραφα της συ μβασης, γία ε ργα πρου πολογίσμου  ανω τερου 
των δε κα εκατομμυρί ων (10.000.000) ευρω , μπορεί  να εγκρίθεί  καί να περίληφθεί  ρη τρα περί  
δίαίτητίκη ς επί λυσης κα θε δίαφορα ς που προκυ πτεί σχετίκα  με την εφαρμογη , την ερμηνεί α η  το 
κυ ρος της συ μβασης. Γία ε ργα κατω τερου πρου πολογίσμου , απαίτεί ταί γία τη συμπερί ληψη 
αντί στοίχης ρη τρας η συ μφωνη γνω μη του αρμο δίου τεχνίκου  συμβουλί ου. Μπορεί  να τεθεί  στο 
σημεί ο αυτο  η  στην ΕΣΥ. Στα συμβατίκα  τευ χη που ε χεί περίληφθεί  ρη τρα περί  δίαίτητίκη ς 
επί λυσης, δυ ναταί να προβλε πεταί στα δίο συμβίβαστίκη ς επί λυσης κα θε δίαφορα ς, που προηγεί ταί 
της προσφυγη ς στη δίαίτησί α  

177 Στο παρο ν σημεί ο της Δίακη ρυξης η  στην ΕΣΥ μπορεί  να τεθεί  ρητα  η προ βλεψη γία τη συ σταση 
κατασκευαστίκη ς κοίνοπραξί ας, συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016. 
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