
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χαλκίδα, 27/07/2021

    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      

                        

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 283/2021

                                                               Από το Πρακτικό της 33ης/2021 Συνεδρίασης          

με  την διαδικασία της δια περιφοράς

                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην Χαλκίδα,  σήμερα,  Τρίτη 27  Ιουλίου 2021 και   ώρα 13:00 έως 15:00 συνήλθε σε

τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Χαλκιδέων  με  την  διαδικασία  της  “δια

περιφοράς”  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22960/16-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου που

γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,   σύμφωνα  με:  α)  το  άρθρο  10  της  ΠΝΠ  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης  Κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης

περιορισμού της  διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),  η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν.

4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/24.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3276)  και το άρθρο

75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  προσαρμοσμένο  στις

προαναφερόμενες  διατάξεις.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Βάκα Ελένη, οριζόμενα

μέλη  οι  Αντιδήμαρχοι  Γουρνής  Βασίλειος  και  Παπαγεωργόπουλος  Νικόλαος-Παναγιώτης,

σύμφωνα  με  την  4073/2019 Απόφαση  Δημάρχου  και  σε  εφαρμογή  του  άρθρου  2,  παρ.  1  του

Ν.4623/2019, τα εκλεγόμενα μέλη της Ο.Ε. σύμφωνα με την  199/2019 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως

ισχύει.

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γεωργουδάκη Αργυρώ

 Αφού διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία  (άρθρο 184  παρ.  1  του  ν.  4635/2019),  δηλαδή σε

σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βάκα Ελένη, Πρόεδρος - Δήμαρχος

2. Γουρνής Βασίλειος

3. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης 

4. Κώσταρος  Χαράλαμπος

5. Ρήγος Κωνσταντίνος
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6. Κεράτσας Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος

7. Μπαντούνας Γεώργιος

8. Καραμούζης Παναγιώτης-Σωτήριος

9. Κόρδης Δήμος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:ΈΓΚΡΙΣΗ  ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ

ΑΥΛΙΔΟΣ”  Κ.Α 30-7326.0087

Για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

τέθηκε  υπ’ όψιν τους το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως

εξής: 

Έγκριση  όρων διακήρυξης του έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”  

                Κ.Α 30-7326.0087

     Σας ενημερώνουμε ότι  το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”  με Κ.Α 30-

7326.0087  προϋπολογισμού κατά την μελέτη 579.683,51€  με Φ.Π.Α., έχει ενταχθεί στο τεχνικό

πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους  2021 με  την

απόφαση  59/2021  Δ.Σ. (ΑΔΑ  ΨΔ1ΒΗΑ-ΤΗΗ) περί  έγκρισης  2ης  αναμόρφωσης

Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.   Με την υπ΄ αριθμ.  80/2020

(ΑΔΑ ΨΓΗ6ΩΗΑ-ΒΚΝ) απόφαση  του  Δ.Σ.  αποφασίστηκε  ο  τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου

(ανοιχτή  διαδικασία  ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  116  &  27  του  Ν4412/2016  και  σύστημα

υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2Α

του Ν4412/2016).

         

 Παρακαλούμε για την έγκριση  των παρακάτω όρων της αναλυτικής διακήρυξης.
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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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Εκτέλεσης Νέων Έργων και 
Μελετώ� ν

ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ 

ΑΥΛΙΔΟΣ”,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3
 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 
(πρώην ΣΑΤΑ)

Προυπολογισμός: 

579.683,51€ 

C P V  4 5 0 0 0 0 0 0 - 7  

Κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ε� ς  ε ρ γ α σ ι� ε ς

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 :

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”,

4 Ο Δή� μος Χαλκιδε�ών

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

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

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”,

Εκτιμώμενης αξίας    467.486,70 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

CPV : 45000000-7 
κατασκευαστικε�ς εργασι�ες

που θα διεξαχθει� συ� μφώνα με: 
α) τις διατα� ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο� ρους τής παρου� σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθε�τουσα αρχή� : Δή� μος Χαλκιδε�ών . 
                          Αριθμο� ς Φορολογικου�  Μήτρώ� ου (Α.Φ.Μ.): 997591353.
                          Κώδικο� ς ήλεκτρονική� ς τιμολο�γήσής …………………………………..5

Οδο� ς : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 34 & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ  
Ταχ.Κώδ. : 34133 ΧΑΛΚΙΔΑ 
Τήλ. : 2221355141
Γενική�  Διευ� θυνσή
στο  Διαδι�κτυο
(URL)                      www.dimoschalkideon.gr 
E-Mail : maria.moursella@0932.syzefxis.gov.gr
Πλήροφορι�ες: : Μουρσελλα�  Μαρι�α

1.2       Εργοδο� τής ή�  Κυ� ριος του Έργου: Δή� μος Χαλκιδε�ών

1.3       Φορε�ας κατασκευή� ς του ε�ργου:  Δή� μος Χαλκιδε�ών 

1.4       Προι@σταμε�νή Αρχή�  : Οικονομική�  Επιτροπή�  και Δήμοτικο�  Συμβου� λιο Δή� μου Χαλκιδε�ών

1.5       Διευθυ� νουσα Υπήρεσι�α : Δ/νσή Τεχνικώ� ν Υπήρεσιώ� ν Δή� μου Χαλκιδε�ών

1.6     Αρμο� διο Τεχνικο�  Συμβου� λιο : Τεχνικο�  Συμβου� λιο Δήμοσι�ών Έργών , Περιφερειακή� ς Ενο� τήτας 
Ευβοι�ας Περιφε�ρειας Στερεα� ς Ελλα� δας

Εφο� σον  οι  ανώτε�ρώ  υπήρεσι�ες  μεταστεγασθου� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�
εκτε�λεσής του ε�ργου, υποχρεου� νται να δήλώ� σουν α� μεσα τα νε�α τους στοιχει�α στους προσφε�ροντες ή�
στον ανα� δοχο.
Εφο� σον  οι  ανώτε�ρώ  υπήρεσι�ες  ή� /και  τα  αποφαινο� μενα  ο� ργανα  του  Φορε�α  Κατασκευή� ς
καταργήθου� ν,  συγχώνευτου� ν  ή�  με  οποιονδή� ποτε  τρο� πο  μεταβλήθου� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής
διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�  εκτε�λεσής  του  ε�ργου,  υποχρεου� νται  να  δήλώ� σουν  α� μεσα,   στους
προσφε�ροντες6 ή�  στον ανα� δοχο τα στοιχει�α τών υπήρεσιώ� ν ή�  αποφαινο� μενών οργα� νών, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτελου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  τών  εν  λο�γώ  οργα� νών  που  υπεισε�ρχονται  στα
δικαιώ� ματα και υποχρεώ� σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα ε�γγραφα τής  συ� μβασής κατα�  τήν  ε�ννοια  τής  περιπτ.  14 τής  παρ.  1  του  α� ρθρου  2  του ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ήλεκτρονικο�  διαγώνισμο� , ει�ναι τα ακο� λουθα :
α) ή παρου� σα διακή� ρυξή,
β) το Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ)7  
γ)το  ε�ντυπο  οικονομική� ς  προσφορα� ς,  ο� πώς  παρα� γεται  απο�  τήν  ειδική�  ήλεκτρονική�  φο� ρμα  του
υποσυστή� ματος,
δ) ο πρου@ πολογισμο� ς δήμοπρα� τήσής, 
ε) το τιμολο�γιο δήμοπρα� τήσής, 
στ) ή ειδική�  συγγραφή�  υποχρεώ� σεών,
ζ) ή τεχνική�  συγγραφή�  υποχρεώ� σεών 
ή) το τευ� χος συμπλήρώματικώ� ν τεχνικώ� ν προδιαγραφώ� ν,
θ) το υπο� δειγμα ….8

ι) το τευ� χος τεχνική� ς περιγραφή� ς,
ια) ή τεχνική�  μελε�τή,
ιβ)τυχο� ν συμπλήρώματικε�ς πλήροφορι�ες και διευκρινι�σεις που θα παρασχεθου� ν απο�  τήν αναθε�τουσα
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αρχή�   επι� ο� λών τών ανώτε�ρώ
ιγ) ............................9

2.2 Προσφε�ρεται  ελευ� θερή,  πλή� ρής,  α� μεσή  και  δώρεα� ν  ήλεκτρονική�  προ� σβασή  στα  ε�γγραφα  τής
συ� μβασής10 στον  ειδικο� ,  δήμο� σια  προσβα� σιμο,  χώ� ρο  “ήλεκτρονικοι�  διαγώνισμοι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr.  Στήν  ιστοσελι�δα  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  www.dimoschalkideon.gr
αναρτα� ται  σχετική�  ενήμε�ρώσή με αναφορα�  στον  συστήμικο�  αριθμο�  διαγώνισμου�  και  διασυ� νδεσή
στον ανώτε�ρώ ψήφιακο�  χώ� ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κα� θε  ει�δους  επικοινώνι�α  και  ανταλλαγή�  πλήροφοριώ� ν  πραγματοποιει�ται  με�σώ  τής  διαδικτυακή� ς
πυ� λής www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

  11  12

2.3 Εφο� σον ε�χουν ζήτήθει�  εγκαι�ρώς, ή� τοι  ε�ώς τήν  18/08/202113  ή αναθε�τουσα αρχή�  παρε�χει  σε
ο� λους τους προσφε�ροντες που συμμετε�χουν στή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής συμπλήρώματικε�ς
πλήροφορι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα τής συ� μβασής, το αργο� τερο στις 20/08/2114

Απαντή� σεις  σε  τυχο� ν  διευκρινι�σεις  που  ζήτήθου� ν,  αναρτώ� νται  στον  δήμο� σια  προσβα� σιμο
ήλεκτρονικο�  χώ� ρο  του  διαγώνισμου�  στήν  προαναφερο� μενή  πυ� λή  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι�  με  τα  υπο� λοιπα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  προς  ενήμε�ρώσή  τών
ενδιαφερο� μενών οικονομικώ� ν φορε�ών, οι οποι�οι ει�ναι υποχρεώμε�νοι να ενήμερώ� νονται με δική�  τους
ευθυ� νή με�σα απο�  τον υπο� ψή ήλεκτρονικο�  χώ� ρο.

Η αναθε�τουσα αρχή�  παρατει�νει  τήν προθεσμι�α  παραλαβή� ς  τών προσφορώ� ν,  ου� τώς ώ� στε  ο� λοι  οι
ενδιαφερο� μενοι  οικονομικοι�  φορει�ς  να  μπορου� ν  να  λα� βουν  γνώ� σή  ο� λών  τών  αναγκαι�ών
πλήροφοριώ� ν για τήν κατα� ρτισή τών προσφορώ� ν στις ακο� λουθες περιπτώ� σεις:

α) ο� ταν,  για  οποιονδή� ποτε  λο�γο,  προ� σθετες  πλήροφορι�ες,  αν  και  ζήτή� θήκαν απο�  τον  οικονομικο�
φορε�α ε�γκαιρα, δεν ε�χουν παρασχεθει� το αργο� τερο τε�σσερις (4) ήμε�ρες πριν απο�  τήν προθεσμι�α που
ορι�ζεται για τήν παραλαβή�  τών προσφορώ� ν, 

β) ο� ταν τα ε�γγραφα τής συ� μβασής υφι�στανται σήμαντικε�ς αλλαγε�ς. 

Η δια� ρκεια τής παρα� τασής θα ει�ναι ανα� λογή με τή σπουδαιο� τήτα τών πλήροφοριώ� ν που ζήτή� θήκαν ή�
τών αλλαγώ� ν.

Όταν  οι  προ� σθετες  πλήροφορι�ες  δεν  ε�χουν  ζήτήθει�  ε�γκαιρα  ή�  δεν  ε�χουν  σήμασι�α  για  τήν
προετοιμασι�α  κατα� λλήλών προσφορώ� ν,  ή  παρα� τασή  τής  προθεσμι�ας  εναπο� κειται  στή  διακριτική�
ευχε�ρεια τής αναθε�τουσας αρχή� ς.

2.4 Τροποποι�ήσή τών ο� ρών τής διαγώνιστική� ς διαδικασι�ας (πχ αλλαγή� /μετα� θεσή τής καταλήκτική� ς
ήμερομήνι�ας υποβολή� ς προσφορώ� ν,  καθώ� ς και σήμαντικε�ς  αλλαγε�ς τών εγγρα� φών τής συ� μβασής,
συ� μφώνα με τήν προήγου� μενή παρα� γραφο), δήμοσιευ� ονται στο ΚΗΜΔΗΣ15.

Άρθρο 2  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεσμευ� ονται ο� τι:

α) τήρου� ν και θα εξακολουθή� σουν να τήρου� ν κατα�  τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής, εφο� σον επιλεγου� ν,
τις υποχρεώ� σεις τους που απορρε�ουν απο�  τις διατα� ξεις τής περιβαλλοντική� ς, κοινώνικοασφαλιστική� ς
και εργατική� ς νομοθεσι�ας, που ε�χουν θεσπιστει� με το δι�καιο τής Ένώσής, το εθνικο�  δι�καιο, συλλογικε�ς
συμβα� σεις  ή�  διεθνει�ς  διατα� ξεις  περιβαλλοντικου� ,  κοινώνικου�  και  εργατικου�  δικαι�ου,  οι  οποι�ες
απαριθμου� νται στο Παρα� ρτήμα Χ του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016. Η τή� ρήσή τών εν λο� γώ
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υποχρεώ� σεών ελε�γχεται και βεβαιώ� νεται απο�  τα ο� ργανα που επιβλε�πουν τήν εκτε�λεσή τών δήμοσι�ών
συμβα� σεών  και  τις  αρμο� διες  δήμο� σιες  αρχε�ς  και  υπήρεσι�ες  που  ενεργου� ν  εντο� ς  τών  ορι�ών  τής
ευθυ� νής και τής αρμοδιο� τήτα� ς τους 16,

β) δεν θα ενεργή� σουν αθε�μιτα,  παρα� νομα ή�  καταχρήστικα�  καθ΄  ο� λή  τή δια� ρκεια  τής διαδικασι�ας
ανα� θεσής, αλλα�  και κατα�  το στα� διο εκτε�λεσής τής συ� μβασής, εφο� σον επιλεγου� ν και

γ) λαμβα� νουν τα κατα� λλήλα με�τρα για να διαφυλα� ξουν τήν εμπιστευτικο� τήτα τών πλήροφοριώ� ν που
ε�χουν χαρακτήρισθει� ώς τε�τοιες απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή� .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορε�ς   υποβα� λλονται  απο�  τους  ενδιαφερομε�νους  ήλεκτρονικα� ,  με�σώ  τής
διαδικτυακή� ς  πυ� λής  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  τήν  καταλήκτική�
ήμερομήνι�α  και  ώ� ρα  που  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  18  τής  παρου� σας  διακή� ρυξής,  σε  ήλεκτρονικο�
φα� κελο  του  υποσυστή� ματος  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπογρα� φονται,  τουλα� χιστον,  με
προήγμε�νή  ήλεκτρονική�  υπογραφή� ,  ή  οποι�α  υποστήρι�ζεται  απο�  αναγνώρισμε�νο  (εγκεκριμε�νο)
πιστοποιήτικο� , συ� μφώνα με τήν παρ. 2 του α� ρθρου 37 του ν. 4412/2016.17  

Για τή συμμετοχή�  στήν παρου� σα διαδικασι�α οι ενδιαφερο� μενοι οικονομικοι�  φορει�ς ακολουθου� ν  τή
διαδικασι�α εγγραφή� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 ε�ώς 1.4 τής Κοινή� ς Υπουργική� ς Απο� φασής  «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�νώσή οικονομικώ� ν φορε�ών υποβα� λλει κοινή�  προσφορα� , ή οποι�α υποχρεώτικα�  υπογρα� φεται,
συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ, ει�τε απο�  ο� λους τους οικονομικου� ς φορει�ς που αποτελου� ν τήν ε�νώσή,
ει�τε απο�  εκπρο� σώπο�  τους, νομι�μώς εξουσιοδοτήμε�νο. Στήν προσφορα� ,  προσδιορι�ζεται ή ε�κτασή
και το ει�δος τής συμμετοχή� ς του κα� θε με�λους τής ε�νώσής, συμπεριλαμβανομε�νής τής κατανομή� ς
αμοιβή� ς  μεταξυ�  τους,   καθώ� ς  και  ο  εκπρο� σώπος/συντονιστή� ς  αυτή� ς.  Η  εν  λο� γώ  δή� λώσή
περιλαμβα� νεται  ει�τε  στο ΕΕΕΣ (Με�ρος ΙΙ.  Ενο� τήτα Α) ει�τε  στή συνοδευτική�  υπευ� θυνή δή� λώσή
που δυ� ναται να υποβα� λλουν τα με�λή τής ε�νώσής.

3.2 Στον ήλεκτρονικο�  φα� κελο προσφορα� ς περιε�χονται:

 (α) ε�νας (υπο)φα� κελος με τήν ε�νδειξή «Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς».
 (β)  ε�νας (υπο)φα� κελος με τήν ε�νδειξή  «Οικονομική�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφε�ροντα σήμαι�νονται, με χρή� σή του σχετικου�  πεδι�ου του υποσυστή� ματος, κατα�  τήν
συ� νταξή τής προσφορα� ς,  τα στοιχει�α  εκει�να που ε�χουν εμπιστευτικο�  χαρακτή� ρα,  συ� μφώνα με τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στήν περι�πτώσή αυτή� , ο προσφε�ρών υποβα� λει στον οικει�ο  (υπο)φα� κελο σχετική�  αιτιολο� γήσή με τή
μορφή�  ψήφιακα�  υπογεγραμμε�νου αρχει�ου pdf, αναφε�ροντας ρήτα�  ο� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νο� μου ή�
διοικήτικε�ς  πρα� ξεις  που  επιβα� λλουν  τήν  εμπιστευτικο� τήτα  τής  συγκεκριμε�νής  πλήροφορι�ας,  ώς
συνήμμε�νο τής ήλεκτρονική� ς  του προσφορα� ς.  Δεν χαρακτήρι�ζονται ώς εμπιστευτικε�ς πλήροφορι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μονα� δος, τις προσφερο� μενες ποσο� τήτες και τήν οικονομική�  προσφορα� .  

3.4 Στήν  περι�πτώσή  τής  υποβολή� ς  στοιχει�ών  με  χρή� σή  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νών
ήλεκτρονικώ� ν  αρχει�ών  (π.χ.  ήλεκτρονικο�  αρχει�ο  με  μορφή�  ZIP),  εκει�να  τα  οποι�α  επιθυμει�  ο
προσφε�ρών να χαρακτήρι�σει ώς εμπιστευτικα� , συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ αναφερο� μενα, θα πρε�πει να
τα υποβα� λλει  ώς χώριστα�  ήλεκτρονικα�  αρχει�α  με  μορφή�  Portable  Document  Format  (PDF)  ή�  ώς
χώριστο�  ήλεκτρονικο�  αρχει�ο  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νών ήλεκτρονικώ� ν  αρχει�ών  που  να
περιλαμβα� νει αυτα� .
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3.5 Ο  χρή� στής  –  οικονομικο� ς  φορε�ας  υποβα� λλει  τους  ανώτε�ρώ  (υπο)φακε�λους  με�σώ  του
υποσυστή� ματος, ο� πώς περιγρα� φεται κατώτε�ρώ:

α) Τα  στοιχει�α  και  δικαιολογήτικα�  που  περιλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κελο  με  τήν  ε�νδειξή
«Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς»  ει�ναι τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 24.2 τής παρου� σας, υποβα� λλονται απο�
τον οικονομικο�  φορε�α ήλεκτρονικα�  σε μορφή�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF) και γι�νονται
αποδεκτα� , ανα�  περι�πτώσή, συ� μφώνα με τήν παρ. β του α� ρθρου 4.2.τής παρου� σας.

β) Το αργο� τερο πριν απο�  τήν ήμερομήνι�α και ώ� ρα αποσφρα� γισής τών προσφορώ� ν που ορι�ζεται στο
α� ρθρο 18 τής παρου� σας, προσκομι�ζονται στήν Αναθε�τουσα Αρχή� 18, με ευθυ� νή του οικονομικου�  φορε�α
οι πρώτο� τυπες εγγυή� σεις συμμετοχή� ς,  πλήν τών εγγυή� σεών που εκδι�δονται ήλεκτρονικα� ,  α� λλώς ή
προσφορα�  απορρι�πτεται ώς απαρα� δεκτή.19

Οι ανώτε�ρώ πρώτο� τυπες εγγυήτικε�ς επιστολε�ς συμμετοχή� ς προσκομι�ζονται σε κλειστο�  φα� κελο, στον
οποι�ο  αναγρα� φεται  τουλα� χιστον  ο  αποστολε�ας,  τα  στοιχει�α  του  παρο� ντος  διαγώνισμου�  και  ώς
παραλή� πτής ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου� .

Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση
του  ως  άνω  φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής  είτε  με  την
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης
φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε
με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που   επιλεγεί  η αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής
ταχυδρομικώς, ο  οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία»,
τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο  προσκόμισης  (αποδεικτικό  κατάθεσης  σε  υπηρεσίες
ταχυδρομείου -  ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί
της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης
συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

γ) Οι προσφε�ροντες συντα� σσουν τήν οικονομική�  τους προσφορα� , συμπλήρώ� νοντας τήν αντι�στοιχή
ειδική�  ήλεκτρονική�  φο� ρμα του υποσυστή� ματος. 

δ) Oι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  προβαι�νουν,  με�σώ  τών  λειτουργιώ� ν  του  υποσυστή� ματος,  σε
εκτυ� πώσή  ελε�γχου  ομαλο� τήτας  τών  επιμε�ρους  ποσοστώ� ν  ε�κπτώσής,  ανα�  ομα� δα  εργασιώ� ν,  στήν
περι�πτώσή υποβολή� ς προσφορα� ς με επιμε�ρους ποσοστα�  ε�κπτώσής, κατ’ εφαρμογή�  τής παρ. 2α του
α� ρθρου 95 του ν.4412/2016.20

ε) Στή  συνε�χεια,  οι  προσφε�ροντες  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στήμα  τα  ήλεκτρονικα�  αρχει�α
[«εκτυπώ� σεις» τών Δικαιολογήτικώ� ν Συμμετοχή� ς  και τής Οικονομική� ς  Προσφορα� ς  τους σε μορφή�
αρχει�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχει�α  αυτα�  γι�νονται  αποδεκτα� ,  εφο� σον  φε�ρουν,
τουλα� χιστον  προήγμε�νή  ήλεκτρονική�  υπογραφή� ,  ή  οποι�α  υποστήρι�ζεται  απο�  αναγνώρισμε�νο
(εγκεκριμε�νο)  πιστοποιήτικο�  και  επισυνα� πτονται  στους  αντι�στοιχους  (υπο)φακε�λους  τής
προσφορα� ς.  Κατα�  τή  συστήμική�  υποβολή�  τής  προσφορα� ς  το  υποσυ� στήμα  πραγματοποιει�
αυτοματοποιήμε�νους  ελε�γχους  επιβεβαι�ώσής  τής  ήλεκτρονική� ς  προσφορα� ς  σε  σχε�σή  με  τα
παραχθε�ντα ήλεκτρονικα�  αρχει�α (Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς και Οικονομική�  Προσφορα� ) και εφο� σον
οι  ε�λεγχοι  αυτοι�   αποβου� ν  επιτυχει�ς  ή προσφορα�  υποβα� λλεται  στο υποσυ� στήμα.  Διαφορετικα� ,  ή
προσφορα�  δεν υποβα� λλεται και το υποσυ� στήμα ενήμερώ� νει τους προσφε�ροντες με σχετικο�  μή� νυμα
σφα� λματος στή διεπαφή�  του χρή� στή τών προσφερο� ντών, προκειμε�νου οι τελευται�οι να προβου� ν στις
σχετικε�ς ενε�ργειες διο� ρθώσής.
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στ) Εφο� σον οι οικονομικοι�  ο� ροι δεν ε�χουν αποτυπώθει�  στο συ� νολο�  τους στις ειδικε�ς ήλεκτρονικε�ς
φο� ρμες  του  υποσυστή� ματος,  οι  προσφε�ροντες  επισυνα� πτουν   τα  σχετικα�  ήλεκτρονικα�  αρχει�α,
συ� μφώνα με  τα ανώτε�ρώ, στήν  περι�πτώσή ε.21

ζ)  Απο�  το υποσυ� στήμα εκδι�δεται ήλεκτρονική�  απο� δειξή υποβολή� ς προσφορα� ς, ή οποι�α αποστε�λλεται
στον οικονομικο�  φορε�α με μή� νυμα ήλεκτρονικου�  ταχυδρομει�ου.

Στις περιπτώ� σεις που με τήν προσφορα�  υποβα� λλονται δήμο� σια ή� /και ιδιώτικα�  ε�γγραφα, ει�τε ε�χουν
παραχθει�  απο�  τον ι�διο τον προσφε�ροντα ει�τε απο�  τρι�τους, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα� , ανα�  περι�πτώσή,
συ� μφώνα με  τήν παρ. β του α� ρθρου 4.2.τής παρου� σας22 

η) Έώς  τήν  ήμε�ρα  και  ώ� ρα  αποσφρα� γισής  τών  προσφορώ� ν  προσκομι�ζονται,  με  ευθυ� νή  του
οικονομικου�  φορε�α, στήν αναθε�τουσα αρχή� ,  σε ε�ντυπή μορφή�  και σε κλειστο�  φα� κελο, στον οποι�ο
αναγρα� φεται ο αποστολε�ας και ώς παραλή� πτής ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου�  του παρο� ντος διαγώνισμου� ,
τυχο� ν  στοιχει�α  τής  ήλεκτρονική� ς  προσφορα� ς  του,  ή� τοι  τών  υποφακε�λών  «Δικαιολογήτικα�
Συμμετοχή� ς» και «Οικονομική�  Προσφορα� », τα οποι�α απαιτει�ται να προσκομισθου� ν σε πρώτο� τυπα ή�
ακριβή�  αντι�γραφα23.

Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογήτικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  ή  πρώτο� τυπή  εγγυήτική�  επιστολή�  συμμετοχή� ς,  πλήν  τών  περιπτώ� σεών  που  αυτή�  εκδι�δεται
ήλεκτρονικα� ,  α� λλώς  ή  προσφορα�  απορρι�πτεται  ώς  απαρα� δεκτή,  συ� μφώνα  με  τα  ειδικο� τερα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.1. γ) τής παρου� σας,

ii)  αυτα�  που  δεν υπα� γονται  στις  διατα� ξεις  του  α� ρθρου 11 παρ.  2  του  ν.  2690/1999,  (ενδεικτικα�
συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιώ� σεις ή�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  ε�γγραφα),

iii)  ιδιώτικα�  ε�γγραφα τα οποι�α δεν  ε�χουν επικυρώθει�  απο�  δικήγο� ρο ή�  δεν φε�ρουν θεώ� ρήσή απο�
υπήρεσι�ες  και  φορει�ς  τής  περι�πτώσής  α  τής  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή�  δεν
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνή δή� λώσή για τήν ακρι�βεια�  τους, καθώ� ς και

iv)  αλλοδαπα�  δήμο� σια  ε�ντυπα  ε�γγραφα  που  φε�ρουν  τήν  επισήμει�ώσή  τής  Χα� γής  (Apostille),  ή�
προξενική�  θεώ� ρήσή και δεν ε�χουν επικυρώθει�  απο�  δικήγο� ρο. 

Σε περι�πτώσή μή υποβολή� ς ενο� ς ή�  περισσο� τερών απο�  τα ώς α� νώ στοιχει�α και δικαιολογήτικα�  που
υποβα� λλονται  σε  ε�ντυπή  μορφή� ,  πλήν  τής  πρώτο� τυπής  εγγυ� ήσής  συμμετοχή� ς,  δυ� ναται  να
συμπλήρώ� νονται και να υποβα� λλονται συ� μφώνα με το α� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  ζήτή� σουν  τήν  απο� συρσή  υποβλήθει�σας  προσφορα� ς,  πριν  τήν
καταλήκτική�  ήμερομήνι�α υποβολή� ς τών προσφορώ� ν, με ε�γγραφο αι�τήμα τους προς τήν αναθε�τουσα
αρχή� , σε μορφή�  ήλεκτρονικου�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF)24 που υποβα� λλεται συ� μφώνα
με  τις  περ.  ii)  ή�  iv)   τής  παρ.  β  του  α� ρθρου  4.2.  τής  παρου� σας,25  με�σώ  τής  λειτουργικο� τήτας
«Επικοινώνι�α»  του  υποσυστή� ματος.  Πιστοποιήμε�νος  χρή� στής  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς,  χώρι�ς  να
απαιτει�ται  απο� φασή  τής  τελευται�ας,  προβαι�νει  στήν  απο� ρριψή  τής  σχετική� ς  ήλεκτρονική� ς
προσφορα� ς στο υποσυ� στήμα πριν τήν καταλήκτική�  ήμερομήνι�α υποβολή� ς τής προσφορα� ς. Κατο� πιν, ο
οικονομικο� ς  φορε�ας  δυ� ναται  να  υποβα� λει  εκ  νε�ου  προσφορα�  με�σώ  του  υποσυστή� ματος  ε�ώς  τήν
καταλήκτική�  ήμερομήνι�α υποβολή� ς  τών προσφορώ� ν.

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�  τήν  καταλήκτική�  ήμερομήνι�α  υποβολή� ς  προσφορώ� ν,  ο� πώς  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  18  τής
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παρου� σας, και πριν απο�  τήν ήλεκτρονική�  αποσφρα� γισή, πιστοποιήμε�νος χρή� στής τής Αναθε�τουσας
Αρχή� ς μεταβιβα� ζει  τήν αρμοδιο� τήτα διαχει�ρισής του ήλεκτρονικου�  διαγώνισμου�  σε πιστοποιήμε�νο
χρή� στή τής Επιτροπή� ς Διαγώνισμου� .

β) Η  αναθε�τουσα  αρχή�  διαβιβα� ζει  στον  Προ� εδρο  τής  Επιτροπή� ς  Διαγώνισμου�  τους  κλειστου� ς
φακε�λους   με  τις  πρώτο� τυπες  εγγυή� σεις  συμμετοχή� ς,  που  ε�χουν  προσκομιστει�,  πριν  απο�  τήν
ήμερομήνι�α  και  ώ� ρα  αποσφρα� γισής  τών  προσφορώ� ν  που  ορι�ζεται,  ομοι�ώς,  στο  α� ρθρο  18  τής
παρου� σας.  

Η  Επιτροπή�  Διαγώνισμου� 26, κατα�  τήν ήμερομήνι�α και ώ� ρα που ορι�ζεται στο α� ρθρο 18, προβαι�νει σε
ήλεκτρονική�  αποσφρα� γισή  του  υποφακε�λου  «Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς»  και  του  υποφακε�λου
“Οικονομική�  Προσφορα� ”,  χώρι�ς  να  παρε�χει  στους  προσφε�ροντες  προ� σβασή  στα  υποβλήθε�ντα
δικαιολογήτικα�  συμμετοχή� ς ή�  στις υποβλήθει�σες οικονομικε�ς προσφορε�ς.

γ)  Μετα�  τήν ώς α� νώ αποσφρα� γισή, και πριν απο�  τήν ε�κδοσή οποιασδή� ποτε απο� φασής σχετικα�  με
τήν αξιολο�γήσή τών προσφορώ� ν τής παρου� σας, ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , προβαι�νει στις ακο� λουθες
ενε�ργειες27:

(i) αναρτα�  στον ήλεκτρονικο�  χώ� ρο «Συνήμμε�να Ηλεκτρονικου�  Διαγώνισμου� », τον σχετικο�  κατα� λογο
προσφερο� ντών, ο� πώς αυτο� ς παρα� γεται απο�  το υποσυ� στήμα, με δικαι�ώμα προ� σβασής μο� νον στους
προσφε�ροντες, 

ii)  ελε�γχει  εα� ν  προσκομι�στήκαν  οι  απαιτου� μενες  πρώτο� τυπες  εγγυήτικε�ς  επιστολε�ς  συμμετοχή� ς
συ� μφώνα με τήν παρ. 3.5 περ. β του α� ρθρου 3 τής παρου� σας.  Η προσφορα�  οικονομικου�  φορε�α που
παρε�λειψε ει�τε  να προσκομι�σει  τήν απαιτου� μενή πρώτο� τυπή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς,  σε περι�πτώσή
υποβολή� ς ε�γχαρτής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς, ει�τε να υποβα� λει τήν απαιτου� μενή εγγυ� ήσή ήλεκτρονική� ς
ε�κδοσής στον οικει�ο ήλεκτρονικο�  (υπο� )-φα� κελο με�χρι τήν καταλήκτική�  ήμερομήνι�α υποβολή� ς τών
προσφορώ� ν, απορρι�πτεται ώς απαρα� δεκτή, μετα�  απο�  γνώ� μή τής Επιτροπή� ς Διαγώνισμου� ,  ή οποι�α
συντα� σσει  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  περιλαμβα� νονται  τα  αποτελε�σματα  του  ανώτε�ρώ  ελε�γχου  και
υποβα� λλει  στήν  αναθε�τουσα  αρχή�  το  σχετικο�  ήλεκτρονικο�  αρχει�ο,  ώς  “εσώτερικο� ”,  με�σώ  τής
λειτουργι�ας “επικοινώνι�α” του υποσυστή� ματος, προς ε�γκρισή για τή λή� ψή απο� φασής απο� ρριψής τής
προσφορα� ς, συ� μφώνα με τήν παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετα�  τήν ε�κδοσή τής απο� φασής ε�γκρισής του ανώτε�ρώ πρακτικου�  για τήν απο� ρριψή τής προσφορα� ς,
ή αναθε�τουσα αρχή�  κοινοποιει� τήν απο� φασή σε ο� λους τους προσφε�ροντες.
Η  απο� φασή  απο� ρριψής  τής  προσφορα� ς  εκδι�δεται  πριν  απο�  τήν  ε�κδοσή  οποιασδή� ποτε  α� λλής
απο� φασής σχετικα�  με τήν αξιολο�γήσή τών προσφορώ� ν τής παρου� σας διαδικασι�ας.28 

iii)  Στή  συνε�χεια  διαβιβα� ζει  τον  σχετικο�  κατα� λογο  προσφερο� ντών,  κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας,  στήν
αναθε�τουσα  αρχή�  και  στους  προσφε�ροντες,  προκειμε�νου  να  λα� βουν  γνώ� σή  και  αναρτα�  στον
ήλεκτρονικο�  χώ� ρο  «Συνήμμε�να  Ηλεκτρονικου�  Διαγώνισμου� »,  τον  ώς α� νώ  κατα� λογο,  με  δικαι�ώμα
προ� σβασής μο� νο στους προσφε�ροντες.

δ) Ακολου� θώς, ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου�  προβαι�νει, κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας, σε ε�λεγχο τής ολο�γραφής
και αριθμήτική� ς αναγραφή� ς τών επιμε�ρους ποσοστώ� ν ε�κπτώσής και τής ομαλή� ς μεταξυ�  τους σχε�σής,
βα� σει τής παραγώγή� ς σχετικου�  ψήφιακου�  αρχει�ου, με�σα απο�  το υποσυ� στήμα. 
Για τήν εφαρμογή�  του ελε�γχου ομαλο� τήτας, χρήσιμοποιει�ται απο�  τήν Επιτροπή�  Διαγώνισμου�  ή με�σή
ε�κπτώσή προσφορα� ς (Εμ), συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στα α� ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 

ε) Όλες οι οικονομικε�ς προσφορε�ς, μετα�  τις τυχο� ν αναγκαι�ες διορθώ� σεις, καταχώρι�ζονται, κατα�  τή
σειρα�  μειοδοσι�ας, στο πρακτικο�  τής επιτροπή� ς. 

στ) Στή συνε�χεια, ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , τήν ι�δια ήμε�ρα, ελε�γχει τα δικαιολογήτικα�  συμμετοχή� ς
του α� ρθρου 24.2 τής παρου� σας, κατα�  τή σειρα�  τής μειοδοσι�ας, αρχι�ζοντας απο�  τον πρώ� το μειοδο� τή.
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Αν ή ολοκλή� ρώσή του ελε�γχου αυτου�  δεν ει�ναι δυνατή�  τήν ι�δια με�ρα, λο�γώ του μεγα� λου αριθμου�  τών
προσφορώ� ν, ελε�γχονται τουλα� χιστον οι δε�κα (10) πρώ� τες κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας. Στήν περι�πτώσή
αυτή�   ή διαδικασι�α συνεχι�ζεται τις επο� μενες εργα� σιμες ήμε�ρες29.

ζ) Η Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , παρα� λλήλα με τις ώς α� νώ ενε�ργειες, επικοινώνει�  με τους εκδο� τες που
αναγρα� φονται στις υποβλήθει�σες εγγυήτικε�ς επιστολε�ς, προκειμε�νου να διαπιστώ� σει τήν εγκυρο� τήτα�
τους.30 Αν  διαπιστώθει�  πλαστο� τήτα  εγγυήτική� ς  επιστολή� ς,  ο  υποψή� φιος  αποκλει�εται  απο�  τον
διαγώνισμο� , υποβα� λλεται μήνυτή� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο εισαγγελε�α. 

η) Η  περιγραφο� μενή  διαδικασι�α  καταχώρει�ται  στο  πρακτικο�  τής  Επιτροπή� ς  Διαγώνισμου�  ή�  σε
παρα� ρτήμα�  του, που υπογρα� φεται απο�  τον Προ� εδρο και τα με�λή τής.

Ως ασυνή� θιστα χαμήλε�ς προσφορε�ς, τεκμαι�ρονται οικονομικε�ς προσφορε�ς που εμφανι�ζουν απο� κλισή
μεγαλυ� τερή τών δε�κα (10) ποσοστιαι�ών μονα� δών απο�  τον με�σο ο� ρο του συνο� λου τών εκπτώ� σεών
τών παραδεκτώ� ν προσφορώ� ν που υποβλή� θήκαν. 

Η αναθε�τουσα αρχή�  δυ� ναται να κρι�νει ο� τι συνιστου� ν ασυνή� θιστα χαμήλε�ς προσφορε�ς και προσφορε�ς 
με μικρο� τερή ή�  καθο� λου απο� κλισή απο�  το ώς α� νώ ο� ριο.31

Στις  παραπα� νώ  περιπτώ� σεις,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  απαιτει�  απο�  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  να
εξήγή� σουν  τήν  τιμή�  ή�  το  κο� στος  που  προτει�νουν  στήν  προσφορα�  τους,  εντο� ς  αποκλειστική� ς
προθεσμι�ας  ει�κοσι  (20)  ήμερώ� ν  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  σχετική� ς  προ� σκλήσής,  ή  οποι�α
αποστε�λλεται με�σώ τής λειτουργι�ας «Επικοινώνι�α» του υποσυστή� ματος. 

Αν οικονομικο� ς φορε�ας δεν ανταποκριθει�  στή σχετική�  προ� σκλήσή τής αναθε�τουσας αρχή� ς εντο� ς τής
α� νώ προθεσμι�ας και δεν υποβα� λλει εξήγή� σεις,  ή προσφορα�  του απορρι�πτεται ώς μή κανονική�  και
καταπι�πτει  υπε�ρ  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  ή  εγγυήτική�  επιστολή�  συμμετοχή� ς.  Αν  οι  εξήγή� σεις  δεν
γι�νουν  αποδεκτε�ς,  ή  προσφορα�  απορρι�πτεται,  ώστο� σο  δεν  καταπι�πτει  ή  εγγυήτική�  επιστολή�
συμμετοχή� ς.

Οι  παρεχο� μενες  εξήγή� σεις  του  οικονομικου�  φορε�α,  οι  οποι�ες  υποβα� λλονται,  ομοι�ώς,  με�σώ  τής
λειτουργι�ας « Επικοινώνι�α», ιδι�ώς ώς προς τον προσδιορισμο�  οικονομικώ� ν μεγεθώ� ν, με τις οποι�ες ο
προσφε�ρών  διαμο� ρφώσε  τήν  προσφορα�  του,  αποτελου� ν  δεσμευτικε�ς  συμφώνι�ες  και  τμή� μα  τής
συ� μβασής ανα� θεσής που δεν μπορου� ν να μεταβλήθου� ν καθ’ ο� λή τή δια� ρκεια εκτε�λεσής τής συ� μβασής.

Κατα�  τα λοιπα�  εφαρμο� ζονται τα αναλυτικα�  αναφερο� μενα στα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016

Η Επιτροπή�  Διαγώνισμου�  ολοκλήρώ� νει τή συ� νταξή του σχετικου�  πρακτικου�  με το αποτε�λεσμα τής
διαδικασι�ας, με το οποι�ο εισήγει�ται τήν ανα� θεσή τής συ� μβασής στον μειοδο� τή (ή�  τή μαται�ώσή τής
διαδικασι�ας), και υποβα� λλει στήν αναθε�τουσα αρχή�  το σχετικο�  ήλεκτρονικο�  αρχει�ο, ώς “εσώτερικο� ”,
προς  ε�γκρισή, μεταβιβα� ζοντας  παρα� λλήλα  ξανα�  τήν  αρμοδιο� τήτα  διαχει�ρισής  του  ήλεκτρονικου�
διαγώνισμου�  στον αρμο� διο πιστοποιήμε�νο χρή� στή τής αναθε�τουσας αρχή� ς. 

Η αποδοχή�  ή�  απο� ρριψή τών εξήγή� σεών τών οικονομικώ� ν φορε�ών, κατο� πιν γνώ� μής τής Επιτροπή� ς
Διαγώνισμου� 32,  ή οποι�α περιλαμβα� νεται στο ώς α� νώ πρακτικο� ,  ενσώματώ� νεται στήν απο� φασή τής
επο� μενής περι�πτώσής (θ). Για τήν εξε�τασή τών εξήγή� σεών δυ� ναται να συγκροτου� νται και ε�κτακτες
επιτροπε�ς ή�  ομα� δες εργασι�ας, κατα�  τα οριζο� μενα στήν παρ. 3 του α� ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στή συνε�χεια, ή αναθε�τουσα αρχή�  κοινοποιει� τήν απο� φασή ε�γκρισής του πρακτικου�  σε ο� λους τους
προσφε�ροντες,  εκτο� ς  απο�  εκει�νους,  οποι�οι  αποκλει�στήκαν  οριστικα� ,  λο�γώ  μή  υποβολή� ς  ή�
προσκο� μισής τής πρώτο� τυπής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς, συ� μφώνα με τήν περι�πτώσή (γ) τής παρου� σας
παραγρα� φου  4.1  και  παρε�χει  προ� σβασή  στα  υποβλήθε�ντα  δικαιολογήτικα�  συμμετοχή� ς  και  στις
οικονομικε�ς προσφορε�ς τών λοιπώ� ν προσφερο� ντών. Κατα�  τής απο� φασής αυτή� ς χώρει�  προδικαστική�
προσφυγή� , κατα�  τα οριζο� μενα στήν παρα� γραφο 4.3 τής παρου� σής.
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ι) Επισήμαι�νεται, τε�λος, ο� τι, σε περι�πτώσή που οι προσφορε�ς ε�χουν τήν ι�δια ακριβώ� ς τιμή�  (ισο� τιμες),
ή αναθε�τουσα αρχή�  επιλε�γει τον (προσώρινο� ) ανα� δοχο με κλή� ρώσή μεταξυ�  τών οικονομικώ� ν φορε�ών
που  υπε�βαλαν ισο� τιμες  προσφορε�ς.  Η κλή� ρώσή  γι�νεται  ενώ� πιον  τής  Επιτροπή� ς  Διαγώνισμου�  και
παρουσι�α τών οικονομικώ� ν φορε�ών που υπε�βαλαν τις ισο� τιμες προσφορε�ς, σε ήμε�ρα και ώ� ρα που θα
τους γνώστοποιήθει�  με�σώ τής λειτουργικο� τήτας “επικοινώνι�α” του υποσυστή� ματος.
Τα αποτελε�σματα τής ώς α� νώ κλή� ρώσής ενσώματώ� νονται, ομοι�ώς, στήν απο� φασή τής προήγου� μενής
περι�πτώσής (θ).

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα�  απο�  τήν  αξιολο�γήσή  τών  προσφορώ� ν,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  προσκαλει�,  στο  πλαι�σιο  τής
παρου� σας  ήλεκτρονική� ς  διαδικασι�ας  συ� ναψής  συ� μβασής  και  με�σώ  τής  λειτουργικο� τήτας  τής
«Επικοινώνι�ας», τον προσώρινο�  ανα� δοχο να υποβα� λει εντο� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ήμερώ� ν 33 απο�  τήν
κοινοποι�ήσή  τής  σχετική� ς  ε�γγραφής  ειδοποι�ήσής  σε  αυτο� ν τα  προβλεπο� μενα,  στο  α� ρθρο  23  τής
παρου� σας, αποδεικτικα�  με�σα (δικαιολογήτικα�  προσώρινου�  αναδο�χου) και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
νομιμοποι�ήσής.34 Ο  προσώρινο� ς  ανα� δοχος  δυ� ναται  να  υποβα� λει,  εντο� ς  τής  ώς  α� νώ  προθεσμι�ας,
αι�τήμα, προς τήν αναθε�τουσα αρχή� , για παρα� τασή�  τής, συνοδευο� μενο απο�  αποδεικτικα�  ε�γγραφα περι�
αι�τήσής χορή� γήσής δικαιολογήτικώ� ν προσώρινου�  αναδο�χου.  Στήν περι�πτώσή αυτή�  ή  αναθε�τουσα
αρχή�  παρατει�νει τήν προθεσμι�α υποβολή� ς αυτώ� ν, για ο� σο χρο� νο απαιτήθει� για τή χορή� γήσή�  τους απο�
τις αρμο� διες δήμο� σιες αρχε�ς. 

β) Τα  δικαιολογήτικα�  του  προσώρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α
ήλεκτρονικα� , με�σώ τής λειτουργικο� τήτας τής «Επικοινώνι�ας» στήν αναθε�τουσα αρχή� , δεν απαιτει�ται
να  προσκομισθου� ν  και  σε  ε�ντυπή  μορφή�  και  γι�νονται  αποδεκτα� ,  ανα�  περι�πτώσή,  εφο� σον
υποβα� λλονται, συ� μφώνα με τα προβλεπο� μενα στις διατα� ξεις: 

i) ει�τε τών α� ρθρών 13, 14 και 28 του ν.  4727/2020 περι�  ήλεκτρονικώ� ν δήμοσι�ών εγγρα� φών που
φε�ρουν  ήλεκτρονική�  υπογραφή�  ή�  σφραγι�δα,  και,  εφο� σον  προ� κειται  για  αλλοδαπα�  δήμο� σια
ήλεκτρονικα�  ε�γγραφα, εα� ν φε�ρουν επισήμει�ώσή e-Apostille 

ii)  ει�τε  τών α� ρθρών 15 και  2735 του  ν.  4727/2020 περι�  ήλεκτρονικώ� ν  ιδιώτικώ� ν  εγγρα� φών που
φε�ρουν ήλεκτρονική�  υπογραφή�  ή�  σφραγι�δα

iii) ει�τε του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο� πώς ισχυ� ει περι�  βεβαι�ώσής του γνήσι�ου τής υπογραφή� ς-
επικυ� ρώσής τών αντιγρα� φών

iv) ει�τε  τής παρ. 2 του α� ρθρου 3736 του ν.  4412/2016, περι�  χρή� σής ήλεκτρονικώ� ν υπογραφώ� ν σε
ήλεκτρονικε�ς διαδικασι�ες δήμοσι�ών συμβα� σεών,  
 
v) ει�τε τής παρ. 13 του α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, περι�  συνυποβολή� ς υπευ� θυνής δή� λώσής στήν
περι�πτώσή απλή� ς φώτοτυπι�ας ιδιώτικώ� ν εγγρα� φών37. 

Επιπλε�ον δεν προσκομι�ζονται σε ε�ντυπή μορφή�  τα ΦΕΚ και ενήμερώτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και
α� λλα  ε�ντυπα,  εταιρικα�  ή�  μή,  με  ειδικο�  τεχνικο�  περιεχο� μενο,  δήλαδή�  ε�ντυπα  με  αμιγώ� ς  τεχνικα�
χαρακτήριστικα� , ο� πώς αριθμου� ς, αποδο� σεις σε διεθνει�ς μονα� δες, μαθήματικου� ς τυ� πους και σχε�δια.

Τα ώς α� νώ στοιχει�α και δικαιολογήτικα�  καταχώρι�ζονται απο�  αυτο� ν σε μορφή�  ήλεκτρονικώ� ν αρχει�ών
με μορφο� τυπο PDF.

β.1) Εντο� ς τής προθεσμι�ας υποβολή� ς τών δικαιολογήτικώ� ν κατακυ� ρώσής και το αργο� τερο ε�ώς τήν

11

ΑΔΑ: 6ΑΝΖΩΗΑ-Ψ5Φ





τρι�τή  εργα� σιμή  ήμε�ρα  απο�  τήν  καταλήκτική�  ήμερομήνι�α  ήλεκτρονική� ς  υποβολή� ς  τους,
προσκομι�ζονται με ευθυ� νή του οικονομικου�  φορε�α, στήν αναθε�τουσα αρχή� , σε ε�ντυπή μορφή�  και σε
κλειστο�  φα� κελο,  στον  οποι�ο  αναγρα� φεται  ο  αποστολε�ας,  τα  στοιχει�α  του  διαγώνισμου�  και  ώς
παραλή� πτής ή Επιτροπή� , τα στοιχει�α και δικαιολογήτικα� , τα οποι�α απαιτει�ται να προσκομισθου� ν σε
ε�ντυπή μορφή�  (ώς πρώτο� τυπα ή�  ακριβή�  αντι�γραφα).38

Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογήτικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  αυτα�  που δεν υπα� γονται  στις  διατα� ξεις  του α� ρθρου 11 παρ.  2  του ν.  2690/1999,  ο� πώς ισχυ� ει,
(ενδεικτικα�  συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιώ� σεις ή�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  ε�γγραφα) 

ii)  ιδιώτικα�  ε�γγραφα  τα οποι�α  δεν  ε�χουν  επικυρώθει�  απο�  δικήγο� ρο  ή�  δεν  φε�ρουν  θεώ� ρήσή  απο�
υπήρεσι�ες  και  φορει�ς  τής  περι�πτώσής  α  τής  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή�  δεν
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνή δή� λώσή για τήν ακρι�βεια�  τους,  καθώ� ς και 

iii) τα ε�ντυπα ε�γγραφα που φε�ρουν τή Σφραγι�δα τής Χα� γής (Apostille) ή�  προξενική�  θεώ� ρήσή και δεν
ει�ναι επικυρώμε�να απο�  δικήγο� ρο.

Σήμειώ� νεται  ο� τι  στα αλλοδαπα�  δήμο� σια ε�γγραφα και δικαιολογήτικα�  εφαρμο� ζεται ή Συνθή� κή τής
Χα� γής τής 5ής.10.1961, που κυρώ� θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο� σον συντα� σσονται σε κρα� τή
που ε�χουν προσχώρή� σει στήν ώς α� νώ Συνθή� κή, α� λλώς φε�ρουν προξενική�  θεώ� ρήσή. Απαλλα� σσονται
απο�  τήν απαι�τήσή επικυ� ρώσής (με Apostille ή�  Προξενική�  Θεώ� ρήσή) αλλοδαπα�  δήμο� σια ε�γγραφα ο� ταν
καλυ� πτονται απο�  διμερει�ς ή�  πολυμερει�ς συμφώνι�ες που ε�χει συνα� ψει ή Ελλα� δα (ενδεικτικα�  «Συ� μβασή
νομική� ς συνεργασι�ας μεταξυ�  Ελλα� δας και Κυ� πρου – 05.03.1984» (κυρώτικο� ς ν.1548/1985, «Συ� μβασή
περι�  απαλλαγή� ς απο τήν επικυ� ρώσή ορισμε�νών πρα� ξεών και εγγρα� φών – 15.09.1977» (κυρώτικο� ς
ν.4231/2014)).  Επι�σής  απαλλα� σσονται  απο�  τήν  απαι�τήσή  επικυ� ρώσής  ή�  παρο� μοιας  διατυ� πώσής
δήμο� σια  ε�γγραφα  που  εκδι�δονται  απο�  τις  αρχε�ς  κρα� τους  με�λους  που  υπα� γονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για τήν απλου� στευσή τών απαιτή� σεών για τήν υποβολή�  ορισμε�νών δήμοσι�ών εγγρα� φών
στήν ΕΕ, ο� πώς, ενδεικτικα� ,  το λευκο�  ποινικο�  μήτρώ� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τι τα σχετικα�  με το γεγονο� ς αυτο�
δήμο� σια  ε�γγραφα  εκδι�δονται  για  πολι�τή  τής  Ένώσής  απο�  τις  αρχε�ς  του  κρα� τους  με�λους  τής
ιθαγε�νεια� ς  του.  Επι�σής,  γι�νονται  υποχρεώτικα�  αποδεκτα�  ευκρινή�  φώτοαντι�γραφα εγγρα� φών που
ε�χουν  εκδοθει�  απο�  αλλοδαπε�ς  αρχε�ς  και  ε�χουν  επικυρώθει�  απο�  δικήγο� ρο,  συ� μφώνα  με  τα
προβλεπο� μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώ� δικας  Διοικήτική� ς
Διαδικασι�ας”, ο� πώς αντικαταστα� θήκε ώς α� νώ με το α� ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υποβλήθου� ν  τα  παραπα� νώ  δικαιολογήτικα�  ή�  υπα� ρχουν  ελλει�ψεις  σε  αυτα�  που
υπoβλή� θήκαν  ήλεκτρονικα�  ή�  σε  ε�ντυπή  μορφή� ,  εφο� σον  απαιτει�ται,  συ� μφώνα  με  τα  ανώτε�ρώ  ή
αναθε�τουσα αρχή�  καλει� τον προσώρινο�  ανα� δοχο να προσκομι�σει τα ελλει�ποντα δικαιολογήτικα�  ή�  να
συμπλήρώ� σει τα ή� δή υποβλήθε�ντα ή�  να παρα� σχει διευκρινι�σεις, κατα�  τήν ε�ννοια του α� ρθρου 102 ν.
4412/2016, εντο� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ήμερώ� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή τής σχετική� ς προ� σκλήσής σε
αυτο� ν. Αν ο προσώρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλει αι�τήμα προς τήν αναθε�τουσα αρχή�  για παρα� τασή τής
ώς α� νώ προθεσμι�ας, το οποι�ο συνοδευ� εται με αποδεικτικα�  ε�γγραφα απο�  τα οποι�α να αποδεικνυ� εται
ο� τι ε�χει αιτήθει�  τή χορή� γήσή τών δικαιολογήτικώ� ν, ή αναθε�τουσα αρχή�  παρατει�νει τήν προθεσμι�α
υποβολή� ς τών δικαιολογήτικώ� ν για ο� σο χρο� νο απαιτήθει� για τή χορή� γήσή τών δικαιολογήτικώ� ν απο�
τις αρμο� διες δήμο� σιες αρχε�ς.
Το παρο� ν εφαρμο� ζεται αναλο�γώς και στις περιπτώ� σεις που ή αναθε�τουσα αρχή�  τυχο� ν ζήτή� σει τήν
προσκο� μισή  δικαιολογήτικώ� ν  κατα�  τή  διαδικασι�α  αξιολο�γήσής  τών  προσφορώ� ν  και  πριν  απο�  το
στα� διο  κατακυ� ρώσής,  κατ’  εφαρμογή�  τής  δια� ταξής  του  α� ρθρου  79  παρα� γραφος  5  εδα� φιο  α΄  ν.
4412/2016, τήρουμε�νών τών αρχώ� ν τής ι�σής μεταχει�ρισής και τής διαφα� νειας.39

δ) Αν, κατα�  τον ε�λεγχο τών υποβλήθε�ντών δικαιολογήτικώ� ν, διαπιστώθει� ο� τι:
i)  τα  στοιχει�α  που  δήλώ� θήκαν  με  το  Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Συ� μβασής  (ΕΕΕΣ),  ει�ναι  εκ
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προθε�σεώς απατήλα�  ή�  ο� τι ε�χουν υποβλήθει� πλαστα�  αποδεικτικα�  στοιχει�α40    ή�
ii)  αν  δεν  υποβλήθου� ν  στο  προκαθορισμε�νο  χρονικο�  δια� στήμα  τα  απαιτου� μενα  πρώτο� τυπα  ή�
αντι�γραφα, τών παραπα� νώ δικαιολογήτικώ� ν, ή�
iii) αν απο�  τα δικαιολογήτικα�  που προσκομι�σθήκαν νομι�μώς και εμπροθε�σμώς, δεν αποδεικνυ� ονται οι
ο� ροι και οι πρου@ ποθε�σεις συμμετοχή� ς συ� μφώνα με τα α� ρθρα 21, 22 και 23 τής παρου� σας, 41 

απορρι�πτεται ή προσφορα�  του προσώρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή
εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του και ή κατακυ� ρώσή γι�νεται στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε τήν αμε�σώς
επο� μενή  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομική�  α� ποψή  προσφορα�  βα� σει  τής  τιμή� ς,  τήρουμε�νής  τής
ανώτε�ρώ διαδικασι�ας.

Σε περι�πτώσή ε�γκαιρής και προσή� κουσας ενήμε�ρώσής τής αναθε�τουσας αρχή� ς για μεταβολε�ς στις
πρου@ ποθε�σεις τις  οποι�ες ο προσώρινο� ς  ανα� δοχος ει�χε  δήλώ� σει  με το Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) ο� τι πλήροι� και οι οποι�ες επή� λθαν ή�  για τις οποι�ες ε�λαβε γνώ� σή με�χρι τή συ� ναψή τής
συ� μβασής (οψιγενει�ς μεταβολε�ς),  δεν καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή προσκομισθει�σα,
συ� μφώνα με το α� ρθρο 15 τής παρου� σας, εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς.42,.

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υπε�βαλε αλήθή�  ή�  ακριβή�  δή� λώσή, ή�  αν κανε�νας απο�  τους
προσφε�ροντες δεν προσκομι�ζει ε�να ή�  περισσο� τερα απο�  τα απαιτου� μενα ε�γγραφα και δικαιολογήτικα� ,
ή�  αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν αποδει�ξει ο� τι:  α) δεν βρι�σκεται σε μια απο�  τις καταστα� σεις
που αναφε�ρονται στο α� ρθρο 22.Α και β) πλήροι� τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλογή� ς τών α� ρθρών 22.Β ε�ώς
22.Ε, ο� πώς αυτα�  ε�χουν καθοριστει� στήν παρου� σα , ή διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής ματαιώ� νεται.

Η διαδικασι�α ελε�γχου τών ώς α� νώ δικαιολογήτικώ� ν ολοκλήρώ� νεται με τή συ� νταξή πρακτικου�  απο�
τήν Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , στο οποι�ο αναγρα� φεται ή τυχο� ν συμπλή� ρώσή δικαιολογήτικώ� ν κατα�  τα
οριζο� μενα στις παραγρα� φους (α) και (γ) του παρο� ντος α� ρθρου.43 Η Επιτροπή� , στή συνε�χεια,  το κοινο-
ποιει�, με�σώ τής «λειτουργικο� τήτας τής «Επικοινώνι�ας», στο αποφαινο� μενο ο� ργανο τής αναθε�τουσας
αρχή� ς για τή λή� ψή απο� φασής ει�τε κατακυ� ρώσής τής συ� μβασής ει�τε μαται�ώσής τής διαδικασι�ας, ανα�
περι�πτώσή.

Τα αποτελε�σματα του ελε�γχου τών δικαιολογήτικώ� ν του προσώρινου�  αναδο�χου επικυρώ� νονται με
τήν απο� φασή κατακυ� ρώσής του α� ρθρου 105 ν. 4412/2016,44 ή� τοι με τήν απο� φασή του προήγου� μενου
εδαφι�ου, στήν οποι�α αναφε�ρονται υποχρεώτικα�  οι προθεσμι�ες για τήν αναστολή�  τής συ� ναψής συ� μβα-
σής, συ� μφώνα με τα α� ρθρα 360 ε�ώς 372 του ιδι�ου νο� μου.45 

Η αναθε�τουσα αρχή�  κοινοποιει�   τήν  απο� φασή κατακυ� ρώσής, μαζι�  με αντι�γραφο ο� λών τών πρακτι-
κώ� ν τής διαδικασι�ας ελε�γχου και αξιολο�γήσής τών προσφορώ� ν σε ο� λους τους οικονομικου� ς φορει�ς
που ε�λαβαν με�ρος στή διαδικασι�α ανα� θεσής,  εκτο� ς  απο�  τους οριστικώ� ς αποκλεισθε�ντες και ιδι�ώς
ο� σους αποκλει�στήκαν οριστικα�  δυνα� μει τής παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τής αντι�στοι-
χής περ. γ τής παραγρα� φου 4.1 τής παρου� σας,46 με�σώ τής λειτουργικο� τήτας τής «Επικοινώνι�ας», και
επιπλε�ον αναρτα�  τα δικαιολογήτικα�  του προσώρινου�  αναδο�χου στον χώ� ρο «Συνήμμε�να Ηλεκτρονικου�
Διαγώνισμου� ».

ε)   Η απο� φασή κατακυ� ρώσής καθι�σταται οριστική� , εφο� σον συντρε�ξουν οι ακο� λουθες πρου@ ποθε�σεις:47

i. ή απο� φασή κατακυ� ρώσής ε�χει κοινοποιήθει�, συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ,

ii. παρε�λθει  α� πρακτή  ή  προθεσμι�α  α� σκήσής  προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  ή�  σε  περι�πτώσή
α� σκήσής, παρε�λθει α� πρακτή ή προθεσμι�α α� σκήσής αι�τήσής αναστολή� ς κατα�  τής απο� φασής
τής ΑΕΠΠ και  σε  περι�πτώσή α� σκήσής αι�τήσής αναστολή� ς  κατα�  τής  απο� φασής τής ΑΕΠΠ,
εκδοθει�  απο� φασή επι�  τής αι�τήσής, με τήν επιφυ� λαξή τής χορή� γήσής προσώρινή� ς διαταγή� ς,
συ� μφώνα  με  ο� σα  ορι�ζονται  στο  τελευται�ο  εδα� φιο  τής  παρ.  4  του  α� ρθρου  372  του  ν.
4412/2016,
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iii. ε�χει  ολοκλήρώθει�  επιτυχώ� ς  ο  προσυμβατικο� ς  ε�λεγχος  απο�  το  Ελεγκτικο�  Συνε�δριο,
συ� μφώνα με τα α� ρθρα 324 ε�ώς 327 του ν. 4700/2020, εφο� σον απαιτει�ται48, και

iv.  ο προσώρινο� ς ανα� δοχος ε�χει υποβα� λλει, ε�πειτα απο�  σχετική�  προ� σκλήσή τής αναθε�τουσας
αρχή� ς,  με�σώ  τής  λειτουργικο� τήτας  τής  “Επικοινώνι�ας”  του  υποσυστή� ματος,  υπευ� θυνή
δή� λώσή, που υπογρα� φεται συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στήν
οποι�α  δήλώ� νεται  ο� τι,  δεν ε�χουν επε�λθει  στο προ� σώπο�  του οψιγενει�ς  μεταβολε�ς,  κατα�  τήν
ε�ννοια  του  α� ρθρου  104 του  ι�διου  νο� μου,  και  μο� νον  στήν  περι�πτώσή  του  προσυμβατικου�
ελε�γχου ή�  τής α� σκήσής προδικαστική� ς προσφυγή� ς κατα�  τής απο� φασής κατακυ� ρώσής.

Η υπευ� θυνή δή� λώσή ελε�γχεται απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή�  και μνήμονευ� εται στο συμφώνήτικο� . 
Εφο� σον δήλώθου� ν οψιγενει�ς μεταβολε�ς, ή δή� λώσή ελε�γχεται απο�  τήν Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , ή οποι�α
εισήγει�ται προς το αρμο� διο αποφαινο� μενο ο� ργανο.

Μετα�  απο�  τήν  οριστικοποι�ήσή  τής  απο� φασής  κατακυ� ρώσής,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  προσκαλει�  τον
ανα� δοχο, με�σώ τής λειτουργικο� τήτας τής “Επικοινώνι�ας” του υποσυστή� ματος, να προσε�λθει για τήν
υπογραφή�  του συμφώνήτικου� , θε�τοντα� ς του προθεσμι�α δεκαπε�ντε (15) ήμερώ� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή
σχετική� ς ε�γγραφής ειδική� ς προ� σκλήσής,49 προσκομι�ζοντας και τήν απαιτου� μενή εγγυήτική�  επιστολή�
καλή� ς  εκτε�λεσής.  Η  συ� μβασή  θεώρει�ται  συναφθει�σα  με  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  ώς  α� νώ  ειδική� ς
προ� σκλήσής.50

Πριν απο�  τήν υπογραφή�  του συμφώνήτικου�  υποβα� λλεται ή υπευ� θυνή δή� λώσή τής κοινή� ς απο� φασής
τών Υπουργώ� ν Ανα� πτυξής και Επικρατει�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εα� ν ο ανα� δοχος δεν προσε�λθει να υπογρα� ψει το συμφώνήτικο� , με�σα στήν προθεσμι�α που ορι�ζεται
στήν  ειδική�  προ� κλήσή,  και  με  τήν  επιφυ� λαξή  αντικειμενικώ� ν  λο�γών  ανώτε�ρας  βι�ας,  κήρυ� σσεται
ε�κπτώτος, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τουσας αρχή� ς ή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του και ακολουθει�ται ή
διαδικασι�α του παρο� ντος α� ρθρου 4.2 για τον προσφε�ροντα που υπε�βαλε τήν αμε�σώς επο� μενή πλε�ον
συμφε�ρουσα απο�  οικονομική�  α� ποψή προσφορα�  βα� σει τιμή� ς51.  Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες
δεν  προσε�λθει  για  τήν  υπογραφή�  του  συμφώνήτικου� ,  ή  διαδικασι�α  ανα� θεσής  τής  συ� μβασής
ματαιώ� νεται, συ� μφώνα με τήν περι�πτώσή β τής παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η  αναθε�τουσα  αρχή�  μπορει�,  στήν  περι�πτώσή  αυτή� ν,  να  αναζήτή� σει  αποζήμι�ώσή,  πε�ρα  απο�  τήν
καταπι�πτουσα εγγυήτική�  επιστολή� , ιδι�ώς δυνα� μει τών α� ρθρών 197 και 198 ΑΚ. 52

Εα� ν ή αναθε�τουσα αρχή�  δεν απευθυ� νει στον ανα� δοχο τήν ώς α� νώ ειδική�  προ� σκλήσή, εντο� ς χρονικου�
διαστή� ματος εξή� ντα (60) ήμερώ� ν απο�  τήν οριστικοποι�ήσή τής απο� φασής κατακυ� ρώσής, και με τήν
επιφυ� λαξή τής υ� παρξής επιτακτικου�  λο�γου δήμο� σιου συμφε�ροντος ή�  αντικειμενικώ� ν λο�γών ανώτε�ρας
βι�ας, ο ανα� δοχος δικαιου� ται να απε�χει απο�  τήν υπογραφή�  του συμφώνήτικου� ,  χώρι�ς να εκπε�σει ή
εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς του, καθώ� ς και να αναζήτή� σει αποζήμι�ώσή ιδι�ώς δυνα� μει τών α� ρθρών 197 και
198 ΑΚ.53

4.3 Προδικαστικές  Προσφυγές  ενώπιον της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Κα� θε ενδιαφερο� μενος,  ο οποι�ος  ε�χει ή�  ει�χε συμφε�ρον να του ανατεθει�  ή συγκεκριμε�νή δήμο� σια
συ� μβασή  και  ε�χει  υποστει�  ή�  ενδε�χεται  να  υποστει�  ζήμι�α  απο�  εκτελεστή�  πρα� ξή  ή�  παρα� λειψή  τής
αναθε�τουσας  αρχή� ς  κατα�  παρα� βασή  τής  ευρώπαι@κή� ς  ενώσιακή� ς  ή�  εσώτερική� ς  νομοθεσι�ας  στον
τομε�α τών δήμοσι�ών συμβα� σεών, ε�χει δικαι�ώμα να προσφυ� γει στήν Αρχή�  Εξε�τασής Προδικαστικώ� ν
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Προσφυγώ� ν (ΑΕΠΠ), συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στα α� ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφο� μενος με προδικαστική�  προσφυγή� , κατα�  πρα� ξής ή�  παρα� λειψής τής αναθε�τουσας
αρχή� ς,  προσδιορι�ζοντας ειδικώ� ς τις νομικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις που δικαιολογου� ν το αι�τήμα�
του54.

Σε περι�πτώσή προσφυγή� ς κατα�  πρα� ξής τής αναθε�τουσας αρχή� ς,  ή προθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής
προδικαστική� ς προσφυγή� ς ει�ναι:
(α) δε�κα  (10)  ήμε�ρες  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  προσβαλλο� μενής  πρα� ξής  στον  ενδιαφερο� μενο
οικονομικο�  φορε�α αν ή πρα� ξή κοινοποιή� θήκε με ήλεκτρονικα�  με�σα ή�  τήλεομοιοτυπι�α ή�  
(β) δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  προσβαλλο� μενής  πρα� ξής  σε  αυτο� ν  αν
χρήσιμοποιή� θήκαν α� λλα με�σα επικοινώνι�ας, α� λλώς  
(γ) δε�κα (10) ήμε�ρες απο�  τήν πλή� ρή, πραγματική�  ή�  τεκμαιρο� μενή, γνώ� σή τής πρα� ξής που βλα� πτει τα
συμφε�ροντα  του  ενδιαφερο� μενου  οικονομικου�  φορε�α.  Ειδικα�  για  τήν  α� σκήσή  προσφυγή� ς  κατα�
προκή� ρυξής, ή πλή� ρής γνώ� σή αυτή� ς τεκμαι�ρεται μετα�  τήν πα� ροδο δεκαπε�ντε (15) ήμερώ� ν απο�  τή
δήμοσι�ευσή στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περι�πτώσή παρα� λειψής που αποδι�δεται στήν αναθε�τουσα αρχή� , ή προθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής
προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  ει�ναι  δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  απο�  τήν  επομε�νή  τής  συντε�λεσής  τής
προσβαλλο� μενής παρα� λειψής55.

Η προδικαστική�  προσφυγή� , συντα� σσεται υποχρεώτικα�  με τή χρή� σή του τυποποιήμε�νου εντυ� που του
Παραρτή� ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατι�θεται ήλεκτρονικα�  στήν ήλεκτρονική�  περιοχή�  του
συγκεκριμε�νου διαγώνισμου�  με�σώ τής λειτουργικο� τήτας «Επικοινώνι�α» του υποσυστή� ματος προς
τήν Αναθε�τουσα Αρχή� ,  επιλε�γοντας τήν ε�νδειξή «Προδικαστική�  Προσφυγή� » συ� μφώνα με α� ρθρο 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο� σια Έργα. 

Οι προθεσμι�ες ώς προς τήν υποβολή�  τών προδικαστικώ� ν προσφυγώ� ν και τών παρεμβα� σεών αρχι�ζουν
τήν επομε�νή τής ήμε�ρας τής προαναφερθει�σας κατα�  περι�πτώσή κοινοποι�ήσής ή�  γνώ� σής και λή� γουν
ο� ταν περα� σει ολο� κλήρή ή τελευται�α ήμε�ρα και ώ� ρα 23:59:59 και, αν αυτή�  ει�ναι εξαιρετε�α ή�  Σα� ββατο,
ο� ταν περα� σει ολο� κλήρή ή επομε�νή εργα� σιμή ήμε�ρα και ώ� ρα 23:59:5956

Για το παραδεκτο�  τής α� σκήσής τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς κατατι�θεται παρα� βολο απο�  τον προ-
σφευ� γοντα υπε�ρ του Ελλήνικου�  Δήμοσι�ου, συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 363 Ν. 4412/201657.
Η επιστροφή�  του παραβο� λου στον προσφευ� γοντα γι�νεται: α) σε περι�πτώσή ολική� ς ή�  μερική� ς αποδο-
χή� ς τής προσφυγή� ς του, β) ο� ταν ή αναθε�τουσα αρχή�  ανακαλει� τήν προσβαλλο� μενή πρα� ξή ή�  προβαι�νει
στήν οφειλο� μενή ενε�ργεια πριν απο�  τήν ε�κδοσή τής απο� φασής τής ΑΕΠΠ επι� τής προσφυγή� ς, γ) σε πε-
ρι�πτώσή παραι�τήσής του προσφευ� γοντα απο�  τήν προσφυγή�  του ε�ώς και δε�κα (10) ήμε�ρες απο�  τήν
κατα� θεσή τής προσφυγή� ς. 

Η προθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς και ή α� σκήσή�  τής κώλυ� ουν τή συ� ναψή
τής συ� μβασής επι� ποινή�  ακυρο� τήτας, ή οποι�α διαπιστώ� νεται με απο� φασή τής ΑΕΠΠ μετα�  απο�  α� σκήσή
προδικαστική� ς προσφυγή� ς, συ� μφώνα με το  α� ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμώς,
μο� νή ή α� σκήσή τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς δεν κώλυ� ει τήν προ� οδο τής διαγώνιστική� ς διαδικασι�ας,
υπο�  τήν επιφυ� λαξή χορή� γήσής απο�  το Κλιμα� κιο προσώρινή� ς προστασι�ας συ� μφώνα με το α� ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758. 

Η προήγου� μενή παρα� γραφος δεν εφαρμο� ζεται στήν περι�πτώσή που, κατα�  τή διαδικασι�α συ� ναψής τής
παρου� σας συ� μβασής, υποβλήθει� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 59.

Μετα�  τήν,  κατα�  τα ώς α� νώ,  ήλεκτρονική�  κατα� θεσή τής προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  ή  αναθε�τουσα
αρχή� , με�σώ τής λειτουργι�ας ¨Επικοινώνι�α»:
 
α) Κοινοποιει� τήν προσφυγή�  το αργο� τερο ε�ώς τήν επομε�νή εργα� σιμή ήμε�ρα απο�  τήν κατα� θεσή�  τής σε
κα� θε ενδιαφερο� μενο τρι�το, ο οποι�ος μπορει� να θι�γεται απο�  τήν αποδοχή�  τής προσφυγή� ς, προκειμε�νου
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να ασκή� σει το, προβλεπο� μενο απο�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι�ώμα παρε�μβασή� ς
του  στή  διαδικασι�α  εξε�τασής  τής  προσφυγή� ς,  για  τή  διατή� ρήσή  τής  ισχυ� ος  τής  προσβαλλο� μενής
πρα� ξής, προσκομι�ζοντας ο� λα τα κρι�σιμα ε�γγραφα που ε�χει στή δια� θεσή�  του.

β) Διαβιβα� ζει στήν ΑΕΠΠ, το αργο� τερο εντο� ς δεκαπε�ντε (15) ήμερώ� ν απο�  τήν ήμε�ρα κατα� θεσής, τον
πλή� ρή φα� κελο τής υπο� θεσής, τα αποδεικτικα�  κοινοποι�ήσής στους ενδιαφερο� μενους τρι�τους αλλα�  και
τήν Έκθεσή Απο� ψεώ� ν τής επι�  τής προσφυγή� ς. Στήν Έκθεσή Απο� ψεών ή αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�  να
παραθε�σει  αρχική�  ή�  συμπλήρώματική�  αιτιολογι�α  για τήν υποστή� ριξή τής προσβαλλο� μενής με τήν
προδικαστική�  προσφυγή�  πρα� ξής.

γ) Κοινοποιει�  σε ο� λα τα με�ρή τήν ε�κθεσή απο� ψεών, τις Ππρεμβα� σεις και τα σχετικα�  ε�γγραφα που
τυχο� ν τή συνοδευ� ουν, με�σώ του ήλεκτρονικου�  το� που του διαγώνισμου�  το αργο� τερο ε�ώς τήν επομε�νή
εργα� σιμή ήμε�ρα απο�  τήν κατα� θεσή�  τους.

δ) Συμπλήρώματικα�  υπομνή� ματα κατατι�θενται απο�  οποιοδή� ποτε απο�  τα με�ρή με�σώ τής πλατφο� ρμας
του  ΕΣΗΔΗΣ,  το  αργο� τερο  εντο� ς  πε�ντε  (5)  ήμερώ� ν  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τών  απο� ψεών  τής
αναθε�τουσας αρχή� ς60.

Η  α� σκήσή  τής  προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  αποτελει�  πρου@ πο� θεσή  για  τήν  α� σκήσή  τών  ε�νδικών
βοήθήμα� τών τής αι�τήσής αναστολή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρώσής του α� ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα�
τών εκτελεστώ� ν πρα� ξεών ή�  παραλει�ψεών τής αναθε�τουσας αρχή� ς61.

Β. Όποιος ε�χει ε�ννομο συμφε�ρον μπορει�  να ζήτή� σει, εφαρμοζο� μενών αναλογικα�  τών διατα� ξεών του
π.δ. 18/1989, τήν αναστολή�  τής εκτε�λεσής τής απο� φασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυ� ρώσή�  τής ενώ� πιον
του αρμοδι�ου διοικήτικου�  δικαστήρι�ου, το οποι�ο αποφαι�νεται αμετακλή� τώς. Δικαι�ώμα α� σκήσής τών
ι�διών ενδι�κών βοήθήμα� τών ε�χει και ή αναθε�τουσα αρχή�  αν ή ΑΕΠΠ κα� νει δεκτή�  τήν προδικαστική�
προσφυγή� . Με τα ε�νδικα βοήθή� ματα τής αι�τήσής αναστολή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρώσής λογι�ζονται ώς
συμπροσβαλλο� μενες με τήν απο� φασή τής ΑΕΠΠ και ο� λες οι συναφει�ς προς τήν ανώτε�ρώ απο� φασή
πρα� ξεις ή�  παραλει�ψεις τής αναθε�τουσας αρχή� ς, εφο� σον ε�χουν εκδοθει� ή�  συντελεστει� αντιστοι�χώς ε�ώς
τή συζή� τήσή τής αι�τήσής αναστολή� ς ή�  τήν πρώ� τή συζή� τήσή τής αι�τήσής ακυ� ρώσής62. 

Η  α� σκήσή  τής  αι�τήσής  αναστολή� ς  δεν  εξαρτα� ται  απο�  τήν  προήγου� μενή  α� σκήσή  τής  αι�τήσής
ακυ� ρώσής. Η αι�τήσή αναστολή� ς κατατι�θεται στο ώς α� νώ ακυρώτικο�  δικαστή� ριο με�σα σε προθεσμι�α
δε�κα  (10)  ήμερώ� ν  απο�   κοινοποι�ήσή  ή�  τήν  πλή� ρή  γνώ� σή  τής  απο� φασής  επι�  τής  προδικαστική� ς
προσφυγή� ς και συζήτει�ται το αργο� τερο εντο� ς τρια� ντα (30) ήμερώ� ν απο�  τήν κατα� θεσή�  τής. Η α� σκήσή
αι�τήσής  αναστολή� ς  κώλυ� ει  τή  συ� ναψή  τής  συ� μβασής,  εκτο� ς  εα� ν  με  τήν  προσώρινή�  διαταγή�  ο
αρμο� διος δικαστή� ς αποφανθει�  διαφορετικα� .  Για τήν α� σκήσή τής αιτή� σεώς αναστολή� ς κατατι�θεται
παρα� βολο,  συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με
τήν κατα� θεσή τής αιτή� σεώς αναστολή� ς ή προθεσμι�α α� σκήσής τής αι�τήσής ακυ� ρώσής διακο� πτεται και
αρχι�ζει απο�  τήν επι�δοσή τής σχετική� ς απο� φασής. Ο δια� δικος που πε�τυχε υπε�ρ αυτου�  τήν αναστολή�
τής εκτε�λεσής τής προσβαλλο� μενής πρα� ξής, οφει�λει με�σα σε προθεσμι�α δε�κα (10) ήμερώ� ν απο�  τήν
επι�δοσή τής απο� φασής αυτή� ς, να ασκή� σει τήν αι�τήσή ακυ� ρώσής, διαφορετικα�  αι�ρεται αυτοδικαι�ώς ή
ισχυ� ς τής αναστολή� ς. 

Γ.  Διαφορε�ς απο�  τον συγκεκριμε�νο διαγώνισμο�  που ανακυ� πτουν: 
α) απο�  πρα� ξεις  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  οι  οποι�ες  κοινοποιου� νται  στον  θιγο� μενο,  ή�  τών  οποι�ών
προκυ� πτει εκ με�ρους του πλή� ρής γνώ� σή, μετά την 1.9.2021, 
β) απο�  παραλει�ψεις που συντελου� νται απο�  με�ρους τής, μετά την 1.9.2021, 

εκδικα� ζονται  με  τις  νε�ες  ειδικε�ς  δικονομικε�ς  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  372  Ν.  4412/2016,  ο� πώς
αντικαταστα� θήκε με το α� ρθρο 138 Ν. 4782/202163, συ� μφώνα με τις οποι�ες:
Με το ι�διο δικο�γραφο δυ� ναται δικονομικα�  να ασκήθει�  αι�τήσή αναστολή� ς εκτε�λεσής και ακυ� ρώσής
τών αποφα� σεών τής ΑΕΠΠ.
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Η προθεσμι�α για τήν α� σκήσή και ή α� σκήσή τής αι�τήσής ενώ� πιον του αρμοδι�ου δικαστήρι�ου κώλυ� ουν,
εκ του νο� μου, τή συ� ναψή τής συ� μβασής με�χρι τήν ε�κδοσή τής οριστική� ς δικαστική� ς απο� φασής, εκτο� ς
εα� ν με προσώρινή�  διαταγή�  το δικαστή� ριο αυτο�  αποφανθει�  διαφορετικα� . Επι�σής, ή προθεσμι�α για τήν
α� σκήσή  και  ή  α� σκήσή  τής  αι�τήσής  κώλυ� ουν  τήν  προ� οδο  τής  διαδικασι�ας  ανα� θεσής  για  χρονικο�
δια� στήμα δεκαπε�ντε (15) ήμερώ� ν απο�  τήν α� σκήσή τής αι�τήσής, εκτο� ς εα� ν με προσώρινή�  διαταγή�  το
δικαστή� ριο αυτο�  αποφανθει� διαφορετικα� 64. 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικα�  με  τήν υπογραφή�  του συμφώνήτικου� ,  ισχυ� ουν τα προβλεπο� μενα στις παρ.  4,  5,  7,  8  του
α� ρθρου 105 καθώ� ς και στο α� ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα   ε�γγραφα  τής  συ� μβασής   με  βα� σή  τα  οποι�α  θα  εκτελεσθει�  το  ε�ργο  ει�ναι  τα  αναφερο� μενα
παρακα� τώ. Σε περι�πτώσή ασυμφώνι�ας τών περιεχομε�νών σε αυτα�  ο� ρών, ή σειρα�  ισχυ� ος καθορι�ζεται
ώς κατώτε�ρώ: 

1. Το συμφώνήτικο� , συμπεριλαμβανομε�νών τών παρασχεθεισώ� ν εξήγή� σεών του οικονομικου�
φορε�α, συ� μφώνα με τα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι�ώς ώς προς τον προσδιορισμο�  
οικονομικώ� ν μεγεθώ� ν με τις οποι�ες ο ανα� δοχος διαμο� ρφώσε τήν προσφορα�  του,
2. Η παρου� σα Διακή� ρυξή.
3. Η Οικονομική�  Προσφορα� .
4. Το Τιμολο�γιο Δήμοπρα� τήσής 
5. Η Ειδική�  Συγγραφή�  Υποχρεώ� σεών (Ε.Σ.Υ.).
6.   Η Τεχνική�  Συγγραφή�  Υποχρεώ� σεών (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε�ς Προδιαγραφε�ς και τα 
      Παραρτή� ματα τους, 
7. Η Τεχνική�  Περιγραφή�  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρου@ πολογισμο� ς Δήμοπρα� τήσής.
9. Οι εγκεκριμε�νες μελε�τες του ε�ργου. 
10.  Το εγκεκριμε�νο Χρονοδια� γραμμα κατασκευή� ς του ε�ργου.

Τα ανώτε�ρώ ε�γγραφα τής συ� μβασής ισχυ� ουν, ο� πώς διαμορφώ� θήκαν, με τις συμπλήρώματικε�ς 
πλήροφορι�ες και διευκρινι�σεις που παρασχε�θήκαν απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή�  επι� ο� λών τών ανώτε�ρώ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  συντα� σσονται  υποχρεώτικα�  στήν  ελλήνική�  γλώ� σσα  και
προαιρετικα�  και σε α� λλες γλώ� σσες, συνολικα�  ή�  μερικα� . Σε περι�πτώσή ασυμφώνι�ας μεταξυ�  τών
τμήμα� τών  τών  εγγρα� φών  τής  συ� μβασής  που  ε�χουν  συνταχθει�  σε  περισσο� τερες  γλώ� σσες,
επικρατει� ή ελλήνική�  ε�κδοσή65. Τυχο� ν προδικαστικε�ς προσφυγε�ς υποβα� λλονται στήν ελλήνική�
γλώ� σσα.

6.2. Οι προσφορε�ς και τα περιλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοιχει�α, καθώ� ς και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσονται  στήν ελλήνική�  γλώ� σσα ή�  συνοδευ� ονται  απο�  επι�σήμή μετα� φρασή�  τους  στήν
ελλήνική�  γλώ� σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα�  δήμο� σια ε�γγραφα και δικαιολογήτικα�  εφαρμο� ζεται ή Συνθή� κή τής Χα� γής τής
5.10.1961, που κυρώ� θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο
4.2.β)  τής  παρου� σας. Τα  αλλοδαπα�  δήμο� σια  και  ιδιώτικα�  ε�γγραφα   συνοδευ� ονται  απο�
μετα� φρασή�  τους στήν ελλήνική�  γλώ� σσα επικυρώμε�νή ει�τε απο�  προ� σώπο αρμο� διο κατα�  τις
διατα� ξεις  τής  εθνική� ς  νομοθεσι�ας  ει�τε  απο�  προ� σώπο  κατα�  νο� μο  αρμο� διο  τής  χώ� ρας  στήν
οποι�α ε�χει συνταχθει� το ε�γγραφο66 και γι�νονται αποδεκτα�  συ� μφώνα με τα οριζο� μενα, ομοι�ώς,
στο α� ρθρο 4.2.β) τής παρου� σας.  

6.4.    Ενήμερώτικα�  και  τεχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  ε�ντυπα-εταιρικα�  ή�  μή  –  με  ειδικο�  τεχνικο�

17

ΑΔΑ: 6ΑΝΖΩΗΑ-Ψ5Φ





περιεχο� μενο, δήλαδή�  ε�ντυπα με αμιγώ� ς τεχνικα�  χαρακτήριστικα� , ο� πώς αριθμου� ς, αποδο� σεις
σε διεθνει�ς μονα� δες, μαθήματικου� ς τυ� πους και σχε�δια, που ει�ναι δυνατο� ν να διαβαστου� ν σε
κα� θε γλώ� σσα και δεν ει�ναι απαραι�τήτή ή μετα� φρασή�  τους, 67 μπορου� ν να υποβα� λλονται σε
α� λλή γλώ� σσα, χώρι�ς να συνοδευ� ονται απο�  μετα� φρασή στήν ελλήνική� .

6.5. Η   επικοινώνι�α  με  τήν  αναθε�τουσα αρχή� ,  καθώ� ς  και  μεταξυ�  αυτή� ς  και  του  αναδο�χου,  θα
γι�νονται υποχρεώτικα�  στήν ελλήνική�  γλώ� σσα.

6.6       Δεν ε�χει εφαρμογή�  

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τή δήμοπρα� τήσή του ε�ργου, τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής και τήν κατασκευή�  του, εφαρμο� ζο-
νται οι διατα� ξεις τών παρακα� τώ νομοθετήμα� τών, ο� πώς ισχυ� 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» 68

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»,
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13. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.

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

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

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

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

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

Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )69

23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

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

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

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

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

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

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

31. της  με  αρ.  64233  .Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  2453/9-6-20201)  ««Ρυθμίσεις  τεχνικών
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ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

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

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

34. της  με  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466/2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».

35. της  με  αριθμ  με  αριθ.  Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105)  Απόφασης  με  θέμα  «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή  Εκθέσεων  δραστηριότητας  ανωνύμων  εταιρειών  και  Πιστοποιητικών  εκτέλεσης
έργων».

36. Οι διατάξεις του ν.2859/2000 « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας »
 

7.2  Οι σε εκτε�λεσή τών ανώτε�ρώ διατα� ξεών εκδοθει�σες κανονιστικε�ς πρα� ξεις70, καθώ� ς και λοιπε�ς
διατα� ξεις που αναφε�ρονται ρήτα�  ή�  απορρε�ουν απο�  τα οριζο� μενα στα συμβατικα�  τευ� χή τής πα-
ρου� σας καθώ� ς και το συ� νολο τών διατα� ξεών του ασφαλιστικου� , εργατικου� , περιβαλλοντικου�
και φορολογικου�  δικαι�ου και  γενικο� τερα κα� θε  δια� ταξή (Νο� μος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμήνευτική�
εγκυ� κλιος που διε�πει τήν ανα� θεσή και εκτε�λεσή του ε�ργου τής παρου� σας συ� μβασής, ε�στώ και
αν δεν αναφε�ρονται ρήτα� .

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 χρήματοδοτει�ται απο�  πιστώ� σεις  ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)  και
ε�χει προβλεφθει� πι�στώσή στον πρου@ πολογισμο�  του 2021 στον Κ.Α 30-7326.0087  71

Το  ε�ργο υπο� κειται  στις  κρατή� σεις72 που  προβλε�πονται  για  τα  ε�ργα  αυτα� ,
περιλαμβανομε�νής  τής  κρα� τήσής  υ� ψους  0,07  %  υπε�ρ  τών  λειτουργικώ� ν  αναγκώ� ν  τής
Ενιαι�ας  Ανεξα� ρτήτής  Αρχή� ς  Δήμοσι�ών  Συμβα� σεών,  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/201173,  τής κρα� τήσής υ� ψους 0,06 % υπε�ρ  τών λειτουργικώ� ν  αναγκώ� ν  τής  Αρχή� ς
Εξε�τασής  Προδικαστικώ� ν  Προσφυγώ� ν,  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, τής κρα� τήσής 6‰, συ� μφώνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν.  4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο� φασής του
Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και  Μεταφορώ� ν  (Β'  2235), τής  κρα� τήσής  2,5‰  υπε�ρ  τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ� μφώνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο� φασής  του  Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και
Μεταφορώ� ν (Β'  2780),  καθώ� ς  και τής κρα� τήσής υ� ψους 0,02% υπε�ρ  τής ανα� πτυξής και
συντή� ρήσής του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ� μφώνα 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 γενικα�  ε�ξοδα, ο� φελος κ.λ.π.  του Αναδο� χου και οι επιβαρυ� νσεις απο�  φο� ρους,  δασμου� ς
κ.λ.π.  καθορι�ζονται  στο  αντι�στοιχο  α� ρθρο  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νει  τον  Κυ� ριο  του
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Έργου.

8.3. Οι πλήρώμε�ς θα γι�νονται συ� μφώνα με το α� ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι�στοιχο
α� ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρώμή�  του εργολαβικου�  τιμή� ματος θα γι�νεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθε�τουσα αρχή� 74 τήρώ� ντας τις αρχε�ς τής ι�σής μεταχει�ρισής και τής διαφα� νειας, ζήτα�  απο�  τους
προσφε�ροντες  οικονομικου� ς  φορει�ς,  ο� ταν  οι  πλήροφορι�ες  ή�  ή  τεκμήρι�ώσή  που  πρε�πει  να
υποβα� λλονται  ει�ναι  ή�  εμφανι�ζονται  ελλιπει�ς  ή�  λανθασμε�νες,  συμπεριλαμβανομε�νών  εκει�νών  στο
ΕΕΕΣ, ή�  ο� ταν λει�πουν συγκεκριμε�να ε�γγραφα, να υποβα� λλουν, να συμπλήρώ� νουν, να αποσαφήνι�ζουν
ή�  να ολοκλήρώ� νουν τις σχετικε�ς πλήροφορι�ες ή�  τεκμήρι�ώσή, εντο� ς προθεσμι�ας ο�χι μικρο� τερής τών
δε�κα (10) ήμερώ� ν και ο�χι μεγαλυ� τερής τών ει�κοσι (20) ήμερώ� ν απο�  τήν ήμερομήνι�α κοινοποι�ήσής σε
αυτου� ς τής σχετική� ς προ� σκλήσής, με�σώ τής λειτουργικο� τήτας « Επικοινώνι�α» του υποσυστή� ματος,
συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στις διατα� ξεις τών α� ρθρών  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Η  συμπλή� ρώσή  ή�  ή  αποσαφή� νισή  ζήτει�ται  και  γι�νεται  αποδεκτή�  υπο�  τήν  πρου@ πο� θεσή  ο� τι  δεν
τροποποιει�ται  ή  προσφορα�  του  οικονομικου�  φορε�α  και  ο� τι  αφορα�  σε  στοιχει�α  ή�  δεδομε�να,  τών
οποι�ών ει�ναι αντικειμενικα�  εξακριβώ� σιμος ο προγενε�στερος χαρακτή� ρας σε σχε�σή με το πε�ρας τής
καταλήκτική� ς  προθεσμι�ας  παραλαβή� ς  προσφορώ� ν.  Τα  ανώτε�ρώ  ισχυ� ουν  κατ΄  αναλογι�αν  και  για
τυχο� ν  ελλει�πουσες  δήλώ� σεις,  υπο�  τήν  πρου@ πο� θεσή  ο� τι  βεβαιώ� νουν  γεγονο� τα  αντικειμενικώ� ς
εξακριβώ� σιμα.75

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τήν  παρου� σα  διαδικασι�α  ε�χει  εκδοθει�  ή  απο� φασή  με  αρ.πρώτ.   23.309/20-07-2021 για  τήν
ανα� λήψή υποχρε�ώσής/ε�γκρισή δε�σμευσής πι�στώσής για το οικονομικο�  ε�τος 2021 και με αρ.  Β311-
20/7/2021 καταχώ� ρήσή στο βιβλι�ο εγκρι�σεών και εντολώ� ν πλήρώμή� ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρώ� νεται
και  ο  αριθμο� ς  τής  απο� φασής  ε�γκρισής  τής  πολυετου� ς  ανα� λήψής  σε  περι�πτώσή  που  ή  δαπα� νή
εκτει�νεται  σε  περισσο� τερα  του  ενο� ς  οικονομικα�  ε�τή,  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ
80/2016 ).76 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλος του ε�ργου ει�ναι: 
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”

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

Ο  πρου@ πολογισμο� ς  δήμοπρα� τήσής  του  ε�ργου  ανε�ρχεται  σε77  579.683,51 Ευρώ�  και
αναλυ� εται σε:
Δαπα� νή Εργασιώ� ν 337.689,33 €
Γενικα�  ε�ξοδα και Όφελος εργολα� βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 60.784,08 €
Απρο� βλεπτα78 (ποσοστου�  15% επι�  τής δαπα� νής εργασιώ� ν και του κονδυλι�ου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
59.771,01€ , που αναλώ� νονται συ� μφώνα με τους ο� ρους του α� ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 

Απολογιστικα�  χώρι�ς ΓΕ & ΟΕ 7.832,43 €, και ΓΕ & ΟΕ απολογιστικώ� ν 1.409,84 €.79

Στο ανώτε�ρώ ποσο�  προβλε�πεται αναθεώ� ρήσή στις τιμε�ς ποσου�  0,00 ευρώ�  ,  συ� μφώνα με
το α� ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Δεν προβλε�πεται ρή� τρα προ� σθετής καταβολή� ς (πριμ),   συ� μφώνα με το α� ρθρο 149 του ν.
4412/2016 και το α� ρθρο 16 τής παρου� σας.

Η παρου� σα συ� μβασή δεν υποδιαιρει�ται σε τμή� ματα και ανατι�θεται ώς ενιαι�ο συ� νολο γιατι�
ή υποδιαι�ρεσή του προς εκτε�λεσή ε�ργου σε τμή� ματα δεν θα εξυπήρετου� σε τον σκοπο�  τής
υλοποι�ήσή� ς του. 

Οι περιλαμβανο� μενες εργασι�ες ει�ναι ώς επι� το πλει�στών αλλήλοεξαρτώ� μενες επιβα� λλοντας 
ει�τε τήν ταυτο� χρονή ει�τε τήν εκ περιτροπή� ς εκτε�λεσή� ς τους .
Η ταυτο� χρονή εκτε�λεσή επικαλυπτο� μενών εργασιώ� ν απο�  διαφορετικου� ς αναδο� χους, κρι�νε-
ται εξαιρετικα�  δυσχερή� ς και θα εξε�θετε το ε�ργο σε σχεδο� ν σι�γουρο κι�νδυνο δια� λυσής ...80 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Δήμος Χαλκιδέων .

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45000000-7.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην  ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Βαθέως 
Αυλίδος και σε τμήματα των  περιμετρικών οδών, προβλέπονται:  εκσκαφές και 
εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κατασκευών, κατασκευή νέων πεζοδρομίων 
και νέο περίγραμμα στην πλατεία, επιστρώσεις με νέα υλικά, εγκατάσταση νέων 
φωτιστικών σωμάτων και πρασίνου.   
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Επισημαίνεται ο� τι, το φυσικο�  και οικονομικο�  αντικει�μενο τών δήμοπρατου� μενών ε�ργών  δεν πρε�πει
να μεταβα� λλεται ουσιώδώ� ς κατα�  τή δια� ρκεια εκτε�λεσής τής συ� μβασής, κατα�  τα οριζο� μενα στήν παρ.
4 του α� ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο� τήτα μεταβολή� ς υφι�σταται, μο� νο υπο�  τις πρου@ ποθε�σεις τών
α� ρθρών 13281 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρε�πεται ή χρή� σή τών «επι� ε�λασσον» δαπανώ� ν με τους ακο� λουθους ο� ρους και περιορισμου� ς:

 Δεν τροποποιει�ται το «βασικο�  σχε�διο» τής προκή� ρυξής, ου� τε οι προδιαγραφε�ς του ε�ργου, ο� πώς
περιγρα� φονται στα συμβατικα�  τευ� χή, ου� τε καταργει�ται ομα� δα εργασιώ� ν τής αρχική� ς συ� μβασής. 

 Δεν θι�γεται ή πλήρο� τήτα, ποιο� τήτα και λειτουργικο� τήτα του ε�ργου. 

 Δεν χρήσιμοποιει�ται για τήν πλήρώμή�  νε�ών εργασιώ� ν που δεν υπή� ρχαν στήν αρχική�  συ� μβασή. 

- Δεν υπερβαι�νει ή δαπα� νή αυτή� , κατα�  τον τελικο�  εγκεκριμε�νο Ανακεφαλαιώτικο�  Πι�νακα Εργασιώ� ν

του ε�ργου,  ποσοστο�  ει�κοσι  τοις  εκατο�  (20%) τής συμβατική� ς  δαπα� νής ομα� δας εργασιώ� ν του
ε�ργου  ου� τε,  αθροιστικα� ,  ποσοστο�  δε�κα  τοις  εκατο�  (10%)  τής  δαπα� νής  τής  αρχική� ς  αξι�ας
συ� μβασής χώρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθεώ� ρήσή τιμώ� ν και  απρο� βλεπτες δαπα� νες.  Στήν αθροιστική�  αυτή�
ανακεφαλαι�ώσή λαμβα� νονται υπο� ψή μο� νο οι μεταφορε�ς δαπα� νής απο�  μι�α ομα� δα εργασιώ� ν σε
α� λλή.
Τα  ποσα�  που  εξοικονομου� νται,  εφο� σον  υπερβαι�νουν  τα  ανώτε�ρώ  ο� ρια  (20%  ή�  και  10%),
μειώ� νουν ισο� ποσα τή δαπα� νή τής αξι�ας συ� μβασής χώρι�ς Φ.Π.Α., αναθεώρή� σεις και απρο� βλεπτες
δαπα� νες. Για τή χρή� σή τών «επι�  ε�λασσον δαπανώ� ν» απαιτει�ται σε κα� θε περι�πτώσή ή συ� μφώνή
γνώ� μή  του  Τεχνικου�  Συμβουλι�ου,  υ� στερα  απο�  εισή� γήσή  του  φορε�α  υλοποι�ήσής.
Ο  πρου@ πολογισμο� ς  τών  ε�ργών  στα  οποι�α  εφαρμο� ζεται  ή  παρα� γραφος  αυτή�  αναλυ� εται  σε
Οομα� δες εργασιώ� ν, οι οποι�ες συντι�θενται απο�  εργασι�ες που υπα� γονται σε ενιαι�α υποσυ� νολα του
τεχνικου�  αντικειμε�νου τών ε�ργών, ε�χουν παρο� μοιο τρο� πο κατασκευή� ς και επιδε�χονται το ι�διο
ποσοστο�  ε�κπτώσής στις τιμε�ς μονα� δας τους.  Με τήν  με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017
Απο� φασή του Υπουργου�  Υποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή οποι�α ε�χει εφαρμογή�
σε ο� λα τα ώς α� νώ ε�ργα, προσδιορι�ζονται οι ομα� δες εργασιώ� ν ανα�  κατήγορι�α ε�ργών.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική�  προθεσμι�α εκτε�λεσής του ε�ργου, ορι�ζεται σε έξι (6)  μήνες απο�  τήν ήμε�ρα υπογραφή� ς τής
συ� μβασής82

Αναλυτικο� τερα στοιχει�α για τις προθεσμι�ες  του ε�ργου αναφε�ρονται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή�  του Αναδο�χου, θα γι�νει συ� μφώνα με τήν «ανοικτή�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27
του ν. 4412/2016 και υπο�  τις πρου@ ποθε�σεις του νο� μου αυτου� .

 
13.2 Η οικονομική�  προσφορα�  τών διαγώνιζομε�νών, θα συνταχθει�  και υποβλήθει�  συ� μφώνα με

τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώ� ς και στήν παρ. 3.5 περ. γ
ε�ώς στ τής παρου� σας ( επι� με�ρους ποσοστα�  ε�κπτώσής). 

 . 
13.3 Κα� θε προσφε�ρών μπορει� να υποβα� λει μο� νο μι�α προσφορα� . 83

13.4 Δεν επιτρε�πεται ή υποβολή�  εναλλακτικώ� ν προσφορώ� ν.84

13.5 Δε γι�νονται δεκτε�ς προσφορε�ς για με�ρος του αντικειμε�νου τής συ� μβασής.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή� ριο  για  τήν  ανα� θεσή  τής  συ� μβασής  ει�ναι  ή  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομική�  α� ποψή
προσφορα�  μο� νο βα� σει τιμή� ς (χαμήλο� τερή τιμή� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για  τήν  συμμετοχή�  στον  διαγώνισμο�  απαιτει�ται  ή  κατα� θεσή  απο�  τους  συμμετε�χοντες
οικονομικου� ς  φορει�ς,  κατα�  τους  ο� ρους  τής  παρ.  1  του  α� ρθρου  72 του  ν.  4412/2016,
εγγυήτική� ς  επιστολή� ς  συμμετοχή� ς,  που  ανε�ρχεται  στο  ποσο�  τών  9.349,73  ευρώ  85.
(  Εννιά χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννιά ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά).

Στήν περι�πτώσή ε�νώσής οικονομικώ� ν φορε�ών, ή εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς περιλαμβα� νει
και τον ο� ρο ο� τι ή εγγυ� ήσή καλυ� πτει τις υποχρεώ� σεις ο� λών τών οικονομικώ� ν φορε�ών
που συμμετε�χουν στήν ε�νώσή.

15.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστολε�ς συμμετοχή� ς περιλαμβα� νουν, συ� μφώνα με το α� ρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχει�α:
α) τήν ήμερομήνι�α ε�κδοσής,
β) τον εκδο� τή,
γ) τήν αναθε�τουσα αρχή�  ή�  τον κυ� ριο του ε�ργου ή�  το φορε�α κατασκευή� ς  του ε�ργου
Δή� μο Χαλκιδε�ών ,  προς τον οποι�ο απευθυ� νονται,
δ) τον αριθμο�  τής εγγυ� ήσής,
ε) το ποσο�  που καλυ� πτει ή εγγυ� ήσή,
στ) τήν πλή� ρή επώνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τή διευ� θυνσή του οικονομικου�  φορε�α υπε�ρ
του  οποι�ου  εκδι�δεται  ή  εγγυ� ήσή  (στήν  περι�πτώσή  ε�νώσής  αναγρα� φονται  ο� λα  τα
παραπα� νώ για κα� θε με�λος τής ε�νώσής),
ζ)  τους  ο� ρους  ο� τι:  αα)  ή  εγγυ� ήσή  παρε�χεται  ανε�κκλήτα  και  ανεπιφυ� λακτα,  ο  δε
εκδο� τής παραιτει�ται του δικαιώ� ματος τής διαιρε�σεώς και τής διζή� σεώς, και ββ) ο� τι σε
περι�πτώσή  κατα� πτώσής  αυτή� ς,  το  ποσο�  τής  κατα� πτώσής  υπο� κειται  στο  εκα� στοτε
ισχυ� ον  τε�λος  χαρτοσή� μου.  (Η  υποπερ. αα΄  δεν  εφαρμο� ζεται  για  τις  εγγυή� σεις  που
παρε�χονται με γραμμα� τιο του Ταμει�ου Παρακαταθήκώ� ν και Δανει�ών).
ή) τα στοιχει�α τής διακή� ρυξής ( αριθμο� ς,  ε�τος, τι�τλος ε�ργου ) και τήν  καταλήκτική�
ήμερομήνι�α υποβολή� ς προσφορώ� ν,
θ) τήν ήμερομήνι�α λή� ξής ή�  τον χρο� νο ισχυ� ος τής εγγυ� ήσής,
ι) τήν ανα� λήψή υποχρε�ώσής απο�  τον εκδο� τή τής εγγυ� ήσής να καταβα� λει το ποσο�  τής
εγγυ� ήσής ολικα�  ή�  μερικα�  εντο� ς πε�ντε (5) ήμερώ� ν μετα�  απο�  απλή�  ε�γγραφή ειδοποι�ήσή
εκει�νου προς τον οποι�ο απευθυ� νεται.

                  

15.3 Η εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς πρε�πει να ισχυ� ει τουλα� χιστον για τρια� ντα (30) ήμε�ρες μετα�  τή
λή� ξή  του  χρο� νου  ισχυ� ος  τής  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  19  τής  παρου� σας,  ή� τοι  με�χρι
30/10/2022, α� λλώς ή προσφορα�  απορρι�πτεται. Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�,  πριν τή
λή� ξή τής προσφορα� ς, να ζήτα�  απο�  τους προσφε�ροντες να παρατει�νουν, πριν τή λή� ξή
τους, τή δια� ρκεια ισχυ� ος τής προσφορα� ς και τής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς.

15.4 Η εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς καταπι�πτει, αν ο προσφε�ρών:

 αποσυ� ρει τήν προσφορα�  του κατα�  τή δια� ρκεια ισχυ� ος αυτή� ς, 

 παρε�χει,  εν γνώ� σει  του,  ψευδή�  στοιχει�α  ή�  πλήροφορι�ες  που αναφε�ρονται στο
α� ρθρο 22 
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 δεν  προσκομι�σει  εγκαι�ρώς  τα  προβλεπο� μενα  στο  α� ρθρο  23  τής  παρου� σας
δικαιολογήτικα�

 στις περιπτώ� σεις τών παρ. 3, 4 και 5 του α� ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι�
προ� σκλήσής  για  υποβολή�  δικαιολογήτικώ� ν  απο�  τον  προσώρινο�  ανα� δοχο,  αν,
κατα�  τον ε�λεγχο τών παραπα� νώ δικαιολογήτικώ� ν,  συ� μφώνα με τα α� ρθρο 4.2
τής παρου� σας, διαπιστώθει�  ο� τι τα στοιχει�α που δήλώ� θήκαν στο ΕΕΕΣ ει�ναι εκ
προθε�σεώς απατήλα� , ή�  ο� τι ε�χουν υποβλήθει� πλαστα�  αποδεικτικα�  στοιχει�α, ή�  αν,
απο�  τα  παραπα� νώ  δικαιολογήτικα�  που  προσκομι�σθήκαν  νομι�μώς  και
εμπροθε�σμώς, δεν αποδεικνυ� εται ή μή συνδρομή�  τών λο� γών αποκλεισμου�  του
α� ρθρου 18 ή�  ή πλή� ρώσή μιας ή�  περισσο� τερών απο�  τις απαιτή� σεις τών,

 δεν προσε�λθει εγκαι�ρώς για υπογραφή�  του συμφώνήτικου� .

 υποβα� λει  μή κατα� λλήλή προσφορα�  με  τήν ε�ννοια  τής περ.  46 τής  παρ.  1  του
α� ρθρου2 του ν. 4412/2016

 δεν  ανταποκριθει�  στή  σχετική�  προ� σκλήσή  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  εντο� ς  τής
προβλεπο� μενής, στο α� ρθρο 4.1 (ή) προθεσμι�ας και δεν υποβα� λλει εξήγή� σεις, σε
περι�πτώσή  ασυνή� θιστα  χαμήλή� ς  προσφορα� ς,86

15.5 Η εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς επιστρε�φεται στον ανα� δοχο με τήν προσκο� μισή τής εγγυ� ήσής
καλή� ς εκτε�λεσής.
Η εγγυ� ήσή συμμετοχή� ς επιστρε�φεται στους λοιπου� ς προσφε�ροντες,  συ� μφώνα με τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201687.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ)

16.1 Δεν Προβλε�πεται ή χορή� γήσή προκαταβολή� ς στον Ανα� δοχο88  

16.2  Δεν προβλέπεται ή χορή� γήσή προ� σθετής καταβολή� ς (πριμ) στον Ανα� δοχο  

16.3 Δεν έχει εφαρμογή 

16.4 Δεν έχει εφαρμογή
16.5 Δεν έχει εφαρμογή

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής απαιτει�ται ή παροχή�  εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, συ� μφώνα
με το α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ� ψος τής οποι�ας καθορι�ζεται σε ποσοστο�   5%  επι�
τής εκτιμώ� μενής αξι�ας τής συ� μβασής, χώρι�ς να συμπεριλαμβα� νονται τα δικαιώ� ματα προαι�ρεσής,
χώρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θεται με�χρι και τήν υπογραφή�  του συμφώνήτικου� 89 .

Σε  περι�πτώσή  τροποποι�ήσής  τής  συ� μβασής  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποι�α
συνεπα� γεται  αυ� ξήσή  τής  συμβατική� ς  αξι�ας,  ή  αναθε�τουσα  αρχή�  οφει�λει  να  απαιτει�  απο�  τον
ανα� δοχο  να  καταθε�σει,  με�χρι  και  τήν  υπογραφή�  τής  τροποποιήμε�νής  συ� μβασής,
συμπλήρώματική�  εγγυ� ήσή  το  υ� ψος  τής  οποι�ας  ανε�ρχεται  σε  ποσοστο�  5%  επι�  του  ποσου�  τής
αυ� ξήσής τής αξι�ας τής συ� μβασής, χώρι�ς ΦΠΑ.

Οι εγγυήτικε�ς επιστολε�ς καλή� ς εκτε�λεσής περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στήν
παρα� γραφο 15.2 τής παρου� σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο τής
σχετική� ς συ� μβασής .
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Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  τής  συ� μβασής  καλυ� πτει  συνολικα�  και  χώρι�ς  διακρι�σεις  τήν
εφαρμογή�  ο� λών  τών  ο� ρών  τής  συ� μβασής  και  κα� θε  απαι�τήσή  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς  ή�  του
κυρι�ου του ε�ργου ε�ναντι του αναδο� χου.

Ο  χρο� νος  ισχυ� ος  τής  εγγυ� ήσής  καλή� ς  εκτε�λεσής  πρε�πει  να  ει�ναι  μεγαλυ� τερος  κατα�  τρεις  (3)
τουλα� χιστον μή� νες απο�  το α� θροισμα τής συμβατική� ς  προθεσμι�ας,  τής οριακή� ς  προθεσμι�ας  και
του χρο� νου υποχρεώτική� ς συντή� ρήσής του ε�ργου, συ� μφώνα με το α� ρθρο 171 του ν. 4412 και τα
ε�γγραφα τής παρου� σας συ� μβασής.

Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  καταπι�πτει  υπε�ρ  τής  αναθε�τουσας  αρχή� ς,  στήν  περι�πτώσή
παρα� βασής απο�  τον ανα� δοχο τών ο� ρών τής συ� μβασής, ο� πώς αυτή�  ειδικο� τερα ορι�ζει.

Οι  εγγυήτικε�ς  επιστολε�ς  καλή� ς  εκτε�λεσής,  καταπι�πτουν  με  αιτιολογήμε�νή  απο� φασή  τής
αναθε�τουσας  αρχή� ς,  ή  οποι�α  εκδι�δεται  μετα�  απο�  προήγου� μενή  εισή� γήσή  τής  Διευθυ� νουσας
Υπήρεσι�ας.90

Ειδικα� ,  σε περι�πτώσή οριστικοποι�ήσής τής απο� φασής ε�κπτώσής του αναδο� χου, το συ� νολο τών
εγγυή� σεών για τήν καλή�  εκτε�λεσή του ε�ργου, καταπι�πτει υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου, ώς ειδική�
ποινική�  ρή� τρα, και κατα�  με�γιστο με�χρι το υπολειπο� μενο προς κατασκευή�  ποσο�  τής συ� μβασής και
εφο� σον λήφθει� υπο� ψή προς επιστροφή�  αρνήτικο� ς λογαριασμο� ς.91

Η εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής, ο� πώς αυτή�  διαμορφώ� θήκε κατο� πιν τροποποιή� σεών τής συ� μβασής,
κατα�  το  α� ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  μειώ� νεται  αμε�σώς  μετα�  απο�  τήν  ε�γκρισή  τής  τελική� ς
επιμε�τρήσής  απο�  τή  διευθυ� νουσα  υπήρεσι�α,  κατα�  ποσοστο�  εβδομή� ντα  τοις  εκατο�  (70%)  τής
συνολική� ς αξι�ας.92 

Το συ� νολο τών εγγυή� σεών καλή� ς εκτε�λεσής επιστρε�φεται χώρι�ς καθυστε�ρήσή, αμε�σώς μετα�  απο�
τήν ε�γκρισή του πρώτοκο� λλου παραλαβή� ς και τήν ε�γκρισή του τελικου�  λογαριασμου�  του ε�ργου.

17.2 Εγγυ� ήσή καλή� ς λειτουργι�ας

Δεν προβλε�πεται .93

17.  3 Οι  κρατή� σεις  τής  παρ.  12  του  α� ρθρου  152  του  ν.  4412/2016,  περι�  λογαριασμώ� ν  και
πιστοποιή� σεών, μπορει�  να αντικατασταθου� ν οποτεδή� ποτε απο�  τον ανα� δοχο, μερικα�  ή�  ολικα� , με
ισο� ποσή εγγυήτική�  επιστολή� . Οι εγγυή� σεις αυτε�ς περιορι�ζονται κατα�  ποσοστο�  πε�ντε τοις εκατο�
(5%)  επι�  τής  αξι�ας  τών  εργασιώ� ν  που  περιλαμβα� νονται  στις  υποβεβλήμε�νες  στήν  υπήρεσι�α
επιμετρή� σεις.  Η μει�ώσή αποφασι�ζεται  απο�  τή  διευθυ� νουσα υπήρεσι�α,  υ� στερα απο�  αι�τήσή του
αναδο� χου,  ή  οποι�α  συνοδευ� εται  απο�  ειδικο�  απολογισμο�  τών  εργασιώ� ν  τών  οποι�ών  ε�χουν
υποβλήθει� οι επιμετρή� σεις.94

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυήτικε�ς  επιστολε�ς  τών  α� ρθρών  15,  16  και  17  εκδι�δονται  απο�  πιστώτικα�  ή�
χρήματοδοτικα�  ιδρυ� ματα ή�  ασφαλιστικε�ς επιχειρή� σεις κατα�  τήν ε�ννοια τών περιπτώ� σεών β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου� ν νο� μιμα στα κρα� τή- με�λή
τής  Ένώσής  ή�  του  Ευρώπαι@κου�  Οικονομικου�  Χώ� ρου  ή�  στα  κρα� τή-με�ρή  τής  ΣΔΣ  και  ε�χουν,
συ� μφώνα με τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις, το δικαι�ώμα αυτο� . Μπορου� ν, επι�σής, να εκδι�δονται απο�  το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή�  να  παρε�χονται  με  γραμμα� τιο  του  Ταμει�ου  Παρακαταθήκώ� ν  και  Δανει�ών  με
παρακατα� θεσή  σε  αυτο�  του  αντι�στοιχου  χρήματικου�  ποσου� .95 Αν  συσταθει�  παρακαταθή� κή  με
γραμμα� τιο  παρακατα� θεσής  χρεογρα� φών  στο  Ταμει�ο  Παρακαταθήκώ� ν  και  Δανει�ών,  τα
τοκομερι�δια  ή�  μερι�σματα που  λή� γουν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  εγγυ� ήσής  επιστρε�φονται  μετα�  τή
λή� ξή τους στον υπε�ρ ου ή εγγυ� ήσή οικονομικο�  φορε�α.
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17.Α.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστολε�ς εκδι�δονται κατ’ επιλογή�  του οικονομικου�  φορε�α/αναδο� χου απο�
ε�να ή�  περισσο� τερους εκδο� τες τής παραπα� νώ παραγρα� φου,   ανεξαρτή� τώς του υ� ψους τών.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους96. 

Άρθρο  18:  Ημερομηνία και  ώρα   λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  τών  προσφορώ� ν97 ορι�ζεται  ή
25/08/2021, ήμε�ρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
30/08/2021 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Αν,  για  λο�γους  ανώτε�ρας  βι�ας ή�  για  τεχνικου� ς  λο�γους  δεν  διενεργήθει�  ή  αποσφρα� γισή  κατα�  τήν
ορισθει�σα ήμε�ρα ή�  αν με�χρι τή με�ρα αυτή�  δεν ε�χει υποβλήθει� καμι�α προσφορα� , ή αποσφρα� γισή και ή
καταλήκτική�  ήμερομήνι�α  αντι�στοιχα  μετατι�θενται  σε  οποιαδή� ποτε  α� λλή  ήμε�ρα,  με  απο� φασή  τής
αναθε�τουσας  αρχή� ς.  Η  απο� φασή  αυτή�  κοινοποιει�ται   στους  προσφε�ροντες, με�σώ  τής
λειτουργικο� τήτας “Επικοινώνι�α”,  πε�ντε (5) τουλα� χιστον εργα� σιμες ήμε�ρες πριν τή νε�α ήμερομήνι�α,
και αναρτα� ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελι�δα τής αναθε�τουσας αρχή� ς, εφο� σον διαθε�τει, καθώ� ς και
στον  ειδικο� ,  δήμο� σια  προσβα� σιμο,  χώ� ρο  “ήλεκτρονικοι�  διαγώνισμοι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νε�α  αυτή�  ήμερομήνι�α  δεν  καταστει�  δυνατή�  ή
αποσφρα� γισή τών προσφορώ� ν ή�  δεν υποβλήθου� ν προσφορε�ς, μπορει� να ορισθει� και νε�α ήμερομήνι�α,
εφαρμοζομε�νών κατα�  τα λοιπα�  τών διατα� ξεών τών δυ� ο προήγου� μενών εδαφι�ών. Σε περι�πτώσή που
και  στή  νε�α  αυτή�  ήμερομήνι�α  δεν  καταστει�  δυνατή�  ή  αποσφρα� γισή  τών  προσφορώ� ν  ή�  δεν
υποβλήθου� ν προσφορε�ς, διεξα� γεται νε�α διαδικασι�α συ� ναψής δήμο� σιας συ� μβασής για το εν λο� γώ
ε�ργο  με  τήν  εκ  νε�ου  τή� ρήσή  ο� λών  τών  διατυπώ� σεών  δήμοσιο� τήτας  που  προβλε�πονται  στις
διατα� ξεις του παρο� ντος (επαναλήπτικο� ς διαγώνισμο� ς, συ� μφώνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κα� θε υποβαλλο� μενή προσφορα�  δεσμευ� ει τον συμμετε�χοντα στον διαγώνισμο�  κατα�  τή δια� ταξή
του α� ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια� στήμα δέκα τριών (13) μηνών98, απο�  τήν ήμερομήνι�α λή� ξής
τής προθεσμι�ας υποβολή� ς τών προσφορώ� ν.

19.2 Προσφορα�  που  ορι�ζει  χρο� νο  ισχυ� ος  μικρο� τερο  απο�  αυτο� ν  που  προβλε�πεται  στο  παρο� ν
απορρι�πτεται ώς μή κανονική� 99.

19.3 Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�, πριν τή λή� ξή του χρο� νου ισχυ� ος τής προσφορα� ς, να ζήτα�  απο�  τους
προσφε�ροντες  να  παρατει�νουν  τή  δια� ρκεια  ισχυ� ος  τής  προσφορα� ς  τους  και  τής  εγγυ� ήσής
συμμετοχή� ς. κατ’ ανώ� τατο ο� ριο για χρονικο�  δια� στήμα ι�σο με το προβλεπο� μενο στήν παρ. 19.1 . Μετα�
απο�  τή λή� ξή και του παραπα� νώ ανώ� τατου χρονικου�  ορι�ου παρα� τασής ισχυ� ος τής προσφορα� ς,  τα
αποτελε�σματα  τής  παρου� σας  διαδικασι�ας  ανα� θεσής  ματαιώ� νονται,  εκτο� ς  αν  ή  αναθε�τουσα  αρχή�
κρι�νει,  κατα�  περι�πτώσή,  αιτιολογήμε�να,  ο� τι  ή  συνε�χισή  τής  διαδικασι�ας  εξυπήρετει�  το  δήμο� σιο
συμφε�ρον, οπο� τε οι οικονομικοι�  φορει�ς που συμμετε�χουν στή διαδικασι�α μπορου� ν να επιλε�ξουν να
παρατει�νουν τήν προσφορα�  τους, εφο� σον τους ζήτήθει� πριν απο�  τήν πα� ροδο του ανώτε�ρώ ανώ� τατου
ορι�ου παρα� τασής τής προσφορα� ς τους. Η διαδικασι�α ανα� θεσής συνεχι�ζεται με ο� σους παρε�τειναν τις
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προσφορε�ς  τους  και  αποκλει�ονται  οι  λοιποι�  οικονομικοι�  φορει�ς.

19.4 Αν  λή� ξει  ο  χρο� νος  ισχυ� ος  τών  προσφορώ� ν  και  δεν  ζήτήθει�  παρα� τασή  τής  προσφορα� ς,  ή
αναθε�τουσα  αρχή�  δυ� ναται,  με  αιτιολογήμε�νή  απο� φασή�  τής,  εφο� σον  ή  εκτε�λεσή  τής  συ� μβασής
εξυπήρετει�  το δήμο� σιο συμφε�ρον, να ζήτή� σει,  εκ τών υστε�ρών, απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς που
συμμετε�χουν στή διαδικασι�α να παρατει�νουν τον χρο� νο ισχυ� ος τής προσφορα� ς τους, καθώ� ς και τής
εγγυ� ήσής  συμμετοχή� ς,  οπο� τε  ή  διαδικασι�α  συνεχι�ζεται  με  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς,  οι  οποι�οι
προε�βήσαν στις ανώτε�ρώ ενε�ργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρου� σα Διακή� ρυξή αναρτή� θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  ε�γγραφα  τής  παρου� σας  διαδικασι�ας  δήμο� σιας  συ� μβασής  καταχώρή� θήκαν  στο  σχετικο�
ήλεκτρονικο�  χώ� ρο  του  ΕΣΗΔΗΣ-  Δήμο� σια  Έργα  με  Συστήμικο�  Αυ� ξοντα  Αριθμο� :  182287, και
αναρτή� θήκαν στή Διαδικτυακή�  Πυ� λή (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στήν ιστοσελι�δα τής αναθε�τουσας αρχή� ς (www.dimoschalkideon.gr), (εφο� σον  διαθε�τει), αναρτα� ται
σχετική�  ενήμε�ρώσή, συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 2 τής παρου� σας. 

4. Περι�λήψή τής παρου� σας Διακή� ρυξής δήμοσιευ� εται στον Ελλήνικο�  Τυ� πο100, συ� μφώνα με το α� ρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτα� ται στο προ�γραμμα “Διαυ� γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  ε�ξοδα  τών  εκ  τής  κει�μενής  νομοθεσι�ας  απαραι�τήτών  δήμοσιευ� σεών  τής  περι�λήψής  τής
δήμοπρασι�ας στήν οποι�α αναδει�χθήκε ανα� δοχος, βαρυ� νουν τον ι�διο και εισπρα� ττονται με τον πρώ� το
λογαριασμο�  πλήρώμή� ς του ε�ργου.  Τα ε�ξοδα δήμοσιευ� σεών τών τυχο� ν προήγου� μενών διαγώνισμώ� ν
για  τήν  ανα� θεσή  του  ι�διου  ε�ργου,  καθώ� ς  και  τα  ε�ξοδα  τών  μή  απαραι�τήτών  εκ  του  νο� μου
δήμοσιευ� σεών βαρυ� νουν τήν αναθε�τουσα αρχή�  και καταβα� λλονται απο�  τις πιστώ� σεις του ε�ργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης101

Δεν έχει εφαρμογή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβασή ανατι�θεται βα� σει του κριτήρι�ου του α� ρθρου 14 τής παρου� σας, σε προσφε�ροντα ο οποι�ος
δεν αποκλει�εται απο�  τή συμμετοχή�  βα� σει  τής παρ. Α του α� ρθρου 22 τής παρου� σας και πλήροι�  τα
κριτή� ρια επιλογή� ς τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α� ρθρου 22 τής παρου� σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαι�ώμα  συμμετοχή� ς  ε�χουν  φυσικα�  ή�  νομικα�  προ� σώπα,  ή�  ενώ� σεις  αυτώ� ν 102   που
δραστήριοποιου� νται  στήν  κατήγορι�α/ες  ε�ργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  και
ΟΔΟΠΟΙΙΑ  103 και που ει�ναι εγκατεστήμε�να σε104:
α) σε κρα� τος-με�λος τής Ένώσής,
β) σε κρα� τος-με�λος του Ευρώπαι@κου�  Οικονομικου�  Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρι�τες χώ� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρώ� σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θεσή δήμο� σια
συ� μβασή καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτή� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7105 και  τις  γενικε�ς  σήμειώ� σεις  του
σχετικου�  με τήν Ένώσή Προσαρτή� ματος I τής ώς α� νώ Συμφώνι�ας, καθώ� ς και
δ)  σε  τρι�τες  χώ� ρες  που δεν εμπι�πτουν στήν περι�πτώσή γ΄  τής παρου� σας  παραγρα� φου και  ε�χουν
συνα� ψει διμερει�ς ή�  πολυμερει�ς συμφώνι�ες με τήν Ένώσή σε θε�ματα διαδικασιώ� ν ανα� θεσής δήμοσι�ών
συμβα� σεών.

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 Ένωσης106.

21.2 Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονώμε�να ει�τε ώς με�λος ε�νώσής107,

21.3 Οι ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους τών παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και τών παρ. 1 (γ) και (ε)  του α� ρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν λο�γώ ενώ� σεις να περιβλήθου� ν συγκεκριμε�νή νομική�  μορφή�  για τήν υποβολή�
προσφορα� ς.  Σε περι�πτώσή που ή ε�νώσή αναδειχθει�  ανα� δοχος ή νομική�  τής μορφή�  πρε�πει να ει�ναι
τε�τοια που να εξασφαλι�ζεται ή υ� παρξή ενο� ς και μοναδικου�  φορολογικου�  μήτρώ� ου για τήν ε�νώσή (πχ
κοινοπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονώμε�νοι προσφε�ροντες πρε�πει να ικανοποιου� ν ο� λα τα κριτή� ρια ποιοτική� ς επιλογή� ς. 

Στήν περι�πτώσή ε�νώσής οικονομικώ� ν φορε�ών, ισχυ� ουν τα εξή� ς :

- αναφορικα�  με τις απαιτή� σεις του α� ρθρου 22 Α τής παρου� σας, αυτε�ς θα πρε�πει να ικανοποιου� νται
απο�  κα� θε με�λος τής ε�νώσής 

- αναφορικα�  με τις απαιτή� σεις του α� ρθρου 22.Β τής παρου� σας, κα� θε με�λος τής ε�νώσής θα πρε�πει να
ει�ναι  εγγεγραμμε�νο  στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μήτρώ� ο, συ� μφώνα με  τα  ειδικο� τερα στο ώς α� νώ
α� ρθρο, τουλα� χιστον  σε  μια  απο�  τις  κατήγορι�ες  που  αφορα�  στο  υπο�  ανα� θεσή  ε�ργο.  Περαιτε�ρώ,
αθροιστικα�  πρε�πει να καλυ� πτονται ο� λες οι κατήγορι�ες του ε�ργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θε  προσφε�ρών  αποκλείεται απο�  τή  συμμετοχή�  στήν παρου� σα διαδικασι�α  συ� ναψής συ� μβασής,
εφο� σον συντρε�χει στο προ� σώπο�  του (αν προ� κειται για μεμονώμε�νο φυσικο�  ή�  νομικο�  προ� σώπο) ή�  σε
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ε�να απο�  τα με�λή του (αν προ� κειται περι� ε�νώσής οικονομικώ� ν φορε�ών) ε�νας απο�  τους λο�γους τών πα-
ρακα� τώ περιπτώ� σεών:

22.A.1. Όταν υπα� ρχει εις βα� ρος του αμετα� κλήτή108 καταδικαστική�  απο� φασή για ε�να απο�  τα ακο� λουθα
εγκλή� ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο� πώς αυτή�  ορι�ζεται στο α� ρθρο 2 τής απο� φασής-πλαι�σιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου τής 24ής Οκτώβρι�ου 2008, για τήν καταπολε�μήσή του οργανώμε�νου
εγκλή� ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλή� ματα του α� ρθρου 187 του Ποινικου�  Κώ� δικα
(εγκλήματική�  οργα� νώσή),

β) ενεργητική δωροδοκία, ο� πώς ορι�ζεται στο α� ρθρο 3 τής συ� μβασής περι�  τής καταπολε�μήσής τής
δώροδοκι�ας,  στήν οποι�α ενε�χονται υπα� λλήλοι τών Ευρώπαι@κώ� ν Κοινοτή� τών ή�  τών κρατώ� ν-μελώ� ν
τής Ένώσής (ΕΕ  C 195 τής 25.6.1997, σ.  1) και στήν παρ. 1 του α� ρθρου 2 τής απο� φασής-πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου τής 22ας Ιουλι�ου 2003, για τήν καταπολε�μήσή τής δώροδοκι�ας στον
ιδιώτικο�  τομε�α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθώ� ς και ο� πώς ορι�ζεται στο εθνικο�  δι�καιο του οικο-
νομικου�  φορε�α, και τα εγκλή� ματα τών α� ρθρών 159Α (δώροδοκι�α πολιτικώ� ν προσώ� πών), 236 (δώρο-
δοκι�α υπαλλή� λου), 237 παρ. 2-4 (δώροδοκι�α δικαστικώ� ν λειτουργώ� ν), 237Α παρ. 2 (εμπορι�α επιρρο-
ή� ς – μεσα� ζοντες), 396 παρ. 2 (δώροδοκι�α στον ιδιώτικο�  τομε�α) του Ποινικου�  Κώ� δικα,

γ) απάτη, εις βα� ρος τών οικονομικώ� ν συμφερο� ντών τής Ένώσής κατα�  τήν ε�ννοια τών α� ρθρών 3 και
4 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρώπαι@κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου τής 5ής Ιουλι�ου
2017 σχετικα�  με τήν καταπολε�μήσή, με�σώ του ποινικου�  δικαι�ου, τής απα� τής εις βα� ρος τών οικονομι-
κώ� ν συμφερο� ντών τής Ένώσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή� ματα τών α� ρθρών 159Α (δώροδοκι�α
πολιτικώ� ν προσώ� πών), 216 (πλαστογραφι�α), 236 (δώροδοκι�α υπαλλή� λου), 237 παρ. 2-4 (δώροδοκι�α
δικαστικώ� ν  λειτουργώ� ν),  242 (ψευδή� ς  βεβαι�ώσή,  νο� θευσή  κ.λπ.)  374 (διακεκριμε�νή  κλοπή� ),  375
(υπεξαι�ρεσή), 386 (απα� τή), 386Α (απα� τή με υπολογιστή� ), 386Β (απα� τή σχετική�  με τις επιχορήγή� σεις),
390 (απιστι�α) του Ποινικου�  Κώ� δικα και τών α� ρθρών 155 επ. του Εθνικου�  Τελώνειακου�  Κώ� δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), ο� ταν αυτα�  στρε�φονται κατα�  τών οικονομικώ� ν συμφερο� ντών τής Ευρώπαι@κή� ς
Ένώσής ή�  συνδε�ονται με τήν προσβολή�  αυτώ� ν τών συμφερο� ντών, καθώ� ς και τα εγκλή� ματα τών α� ρ-
θρών 23 (διασυνοριακή�  απα� τή σχετικα�  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικε�ς διατα� ξεις για τήν ποινική�
προστασι�α τών οικονομικώ� ν συμφερο� ντών τής Ευρώπαι@κή� ς Ένώσής) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε�ς δραστήριο� τήτες, ο� πώς
ορι�ζονται, αντιστοι�χώς, στα α� ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρώπαι@κου�  Κοινο-
βουλι�ου και του Συμβουλι�ου τής 15ής Μαρτι�ου 2017, για τήν καταπολε�μήσή τής τρομοκρατι�ας και τήν
αντικατα� στασή τής απο� φασής-πλαισι�ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου και για τήν τροποποι�ήσή
τής απο� φασής 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή�  ήθική�  αυτουργι�α ή�  συνε�ργεια
ή�  απο� πειρα δια� πραξής εγκλή� ματος, ο� πώς ορι�ζονται στο α� ρθρο 14 αυτή� ς, και τα εγκλή� ματα τών α� ρ-
θρών 187Α  και  187Β  του  Ποινικου�  Κώ� δικα,  καθώ� ς  και  τα  εγκλή� ματα  τών α� ρθρών 32-35  του  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή�  χρήματοδο� τήσή τής τρομοκρατι�ας,
ο� πώς αυτε�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρώπαι@κου�  Κοινοβουλι�ου και
του Συμβουλι�ου τής 20ής Μαι~ου  2015, σχετικα�  με τήν προ� λήψή τής χρήσιμοποι�ήσής του χρήματοπι-
στώτικου�  συστή� ματος για τή νομιμοποι�ήσή εσο� δών απο�  παρα� νομες δραστήριο� τήτες ή�  για τή χρήμα-
τοδο� τήσή  τής τρομοκρατι�ας, τήν τροποποι�ήσή του  κανονισμου�  (ΕΕ)  αριθμ.  648/2012 του  Ευρώ-
παι@κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου, και τήν κατα� ργήσή τής οδήγι�ας 2005/60/ΕΚ του Ευρώ-
παι@κου�  Κοινοβουλι�ου  και  του  Συμβουλι�ου  και  τής  οδήγι�ας  2006/70/ΕΚ  τής  Επιτροπή� ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκλή� ματα τών α� ρθρών 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο� πώς ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 τής
Οδήγι�ας 2011/36/ΕΕ του Ευρώπαι@κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου τής 5ής Απριλι�ου 2011, για
τήν προ� λήψή και τήν καταπολε�μήσή τής εμπορι�ας ανθρώ� πών και για τήν προστασι�α τών θυμα� τών
τής, καθώ� ς και για τήν αντικατα� στασή τής απο� φασής-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011,  σ.  1),  και τα εγκλή� ματα του α� ρθρου 323Α του Ποινικου�  Κώ� δικα (εμπορι�α  αν-
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θρώ� πών). Ο οικονομικο� ς φορε�ας αποκλει�εται επι�σής ο� ταν το προ� σώπο εις βα� ρος του οποι�ου εκδο� θή-
κε αμετα� κλήτή καταδικαστική�  απο� φασή ει�ναι με�λος του διοικήτικου� , διευθυντικου�  ή�  εποπτικου�  ορ-
γα� νου του εν λο�γώ οικονομικου�  φορε�α ή�  ε�χει εξουσι�α εκπροσώ� πήσής, λή� ψής αποφα� σεών ή�  ελε�γχου
σε αυτο� .

Η υποχρε�ώσή του προήγου� μενου εδαφι�ου αφορα� :

α) Στις περιπτώ� σεις εταιρειώ� ν περιορισμε�νής ευθυ� νής (Ε.Π.Ε.), προσώπικώ� ν εταιρειώ� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιώτικώ� ν Κεφαλαιουχικώ� ν Εταιρειώ� ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστε�ς.

β) Στις περιπτώ� σεις ανώνυ� μών εταιρειώ� ν (Α.Ε.) τον Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο, τα με�λή του Διοικήτικου�
Συμβουλι�ου, καθώ� ς  και  τα  προ� σώπα  στα  οποι�α  με  απο� φασή  του  Διοικήτικου�  Συμβουλι�ου  ε�χει
ανατεθει� το συ� νολο τής διαχει�ρισής και εκπροσώ� πήσής τής εταιρει�ας.

γ) Στις περιπτώ� σεις τών συνεταιρισμώ� ν, τα με�λή του Διοικήτικου�  Συμβουλι�ου, ή�

δ) στις υπο� λοιπες περιπτώ� σεις νομικώ� ν προσώ� πών, τον, κατα�  περι�πτώσή, νο� μιμο  εκπρο� σώπο109.

22.A.2

α) Όταν ο  προσφε�ρών ε�χει αθετή� σει τις υποχρεώ� σεις του ο� σον αφορα�  στήν καταβολή�  φο� ρών ή�  ει-
σφορώ� ν κοινώνική� ς ασφα� λισής και αυτο�  ε�χει διαπιστώθει�  απο�  δικαστική�  ή�  διοικήτική�  απο� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ� , συ� μφώνα με διατα� ξεις τής χώ� ρας ο� που ει�ναι εγκατεστήμε�νος ή�  τήν
εθνική�  νομοθεσι�α  ή� /και 

β) ή αναθε�τουσα αρχή�  μπορει� να αποδει�ξει με τα κατα� λλήλα με�σα ο� τι ο προσφε�ρών ε�χει αθετή� σει τις
υποχρεώ� σεις του ο� σον αφορα�  τήν καταβολή�  φο� ρών ή�  εισφορώ� ν κοινώνική� ς ασφα� λισής.

Αν ο προσφε�ρών ει�ναι Έλλήνας πολι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  του στήν Ελλα� δα, οι υποχρεώ� σεις
του που αφορου� ν τις εισφορε�ς κοινώνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτουν, το� σο τήν κυ� ρια, ο� σο και τήν επι-
κουρική�  ασφα� λισή.

Οι  υποχρεώ� σεις  τών περ.  α’  και β’  θεώρει�ται  ο� τι  δεν ε�χουν αθετήθει�  εφο� σον δεν ε�χουν καταστει�
λήξιπρο� θεσμες ή�  εφο� σον αυτε�ς ε�χουν υπαχθει� σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που τήρει�ται.

Δεν αποκλει�εται ο προσφε�ρών, ο� ταν ε�χει εκπλήρώ� σει τις υποχρεώ� σεις του, ει�τε καταβα� λλοντας τους
φο� ρους ή�  τις εισφορε�ς κοινώνική� ς ασφα� λισής που οφει�λει, συμπεριλαμβανομε�νών, κατα�  περι�πτώσή,
τών δεδουλευμε�νών το� κών ή�  τών προστι�μών, ει�τε υπαγο� μενος σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  για τήν
καταβολή�  τους, στο με�τρο που τήρει� τους ο� ρους του δεσμευτικου�  κανονισμου� 110

22.A.3  Δεν έχει εφαρμογή 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:111

(α) ε�χει αθετή� σει τις υποχρεώ� σεις που προβλε�πονται στήν παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περι� αρχώ� ν που εφαρμο� ζονται στις διαδικασι�ες συ� ναψής δήμοσι�ών συμβα� σεών,                   

(β) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας τελει� υπο�  πτώ� χευσή ή�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικασι�α  ειδική� ς εκκαθα� ρισής
ή�  τελει� υπο�  αναγκαστική�  διαχει�ρισή απο�  εκκαθαριστή�  ή�  απο�  το δικαστή� ριο ή�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικα-
σι�α πτώχευτικου�  συμβιβασμου�  ή�  ε�χει αναστει�λει τις επιχειρήματικε�ς του δραστήριο� τήτες ή�  ε�χει υπα-
χθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσής και δεν τήρει� τους ο� ρους αυτή� ς ή�  εα� ν βρι�σκεται σε οποιαδή� ποτε ανα� λο-
γή κατα� στασή προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια διαδικασι�α, προβλεπο� μενή σε εθνικε�ς διατα� ξεις νο� μου. 

Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�  να μήν αποκλει�ει ε�ναν οικονομικο�  φορε�α, ο οποι�ος βρι�σκεται σε μια εκ
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τών καταστα� σεών που αναφε�ρονται στήν παρου� σα περι�πτώσή, υπο�  τήν πρου@ πο� θεσή ο� τι ή αναθε�του-
σα αρχή�  ε�χει αποδει�ξει ο� τι ο εν λο�γώ φορε�ας ει�ναι σε θε�σή να εκτελε�σει τή συ� μβασή, λαμβα� νοντας
υπο� ψή τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις και τα με�τρα για τή συνε�χισή τής επιχειρήματική� ς του λειτουργι�ας
(παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 112

(γ) εα� ν, με τήν επιφυ� λαξή τής παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι� ποινικώ� ν
κυρώ� σεών και α� λλών διοικήτικώ� ν συνεπειώ� ν, ή αναθε�τουσα αρχή�  διαθε�τει επαρκώ� ς ευ� λογες ενδει�-
ξεις που οδήγου� ν στο συμπε�ρασμα ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας συνή� ψε συμφώνι�ες με α� λλους οικονομι-
κου� ς φορει�ς με στο�χο τή στρε�βλώσή του ανταγώνισμου� ,

(δ) εα� ν μι�α κατα� στασή συ� γκρουσής συμφερο� ντών κατα�  τήν ε�ννοια του α� ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει� να θεραπευθει� αποτελεσματικα�  με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,

(ε) εα� ν μι�α κατα� στασή στρε�βλώσής του ανταγώνισμου�  απο�  τήν προ� τερή συμμετοχή�  τών οικονομικώ� ν
φορε�ών κατα�  τήν προετοιμασι�α τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει� να θεραπευθει� με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,

(στ) εα� ν  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας ε�χει  επιδει�ξει  σοβαρή�  ή�  επαναλαμβανο� μενή πλήμμε�λεια κατα�  τήν
εκτε�λεσή ουσιώ� δους απαι�τήσής στο πλαι�σιο προήγου� μενής δήμο� σιας συ� μβασής, προήγου� μενής συ� μ-
βασής με αναθε�τοντα φορε�α ή�  προήγου� μενής συ� μβασής παραχώ� ρήσής που ει�χε ώς αποτε�λεσμα τήν
προ� ώρή καταγγελι�α τής προήγου� μενής συ� μβασής, αποζήμιώ� σεις ή�  α� λλες παρο� μοιες κυρώ� σεις,

(ζ) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει κριθει� ε�νοχος εκ προθε�σεώς σοβαρώ� ν  απατήλώ� ν δήλώ� σεών, κατα�
τήν παροχή�  τών πλήροφοριώ� ν που απαιτου� νται για τήν εξακρι�βώσή τής απουσι�ας τών λο�γών απο-
κλεισμου�  ή�  τήν πλή� ρώσή τών κριτήρι�ών επιλογή� ς, ε�χει αποκρυ� ψει τις πλήροφορι�ες αυτε�ς ή�  δεν ει�ναι
σε θε�σή να προσκομι�σει τα δικαιολογήτικα�  που απαιτου� νται κατ’ εφαρμογή�  του α� ρθρου 79 του ν.
4412/2016, περι� Ευρώπαι@κου�  Ενιαι�ου Εγγρα� φου Συ� μβασής, καθώ� ς και του α� ρθρου 23 τής παρου� σας,

(η) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας επιχει�ρήσε να επήρεα� σει με αθε�μιτο τρο� πο τή διαδικασι�α λή� ψής απο-
φα� σεών τής αναθε�τουσας αρχή� ς,  να αποκτή� σει  εμπιστευτικε�ς  πλήροφορι�ες  που ενδε�χεται  να του
αποφε�ρουν αθε�μιτο  πλεονε�κτήμα στή  διαδικασι�α  συ� ναψής συ� μβασής ή�  να  παρα� σχει  με  απατήλο�
τρο� πο παραπλανήτικε�ς  πλήροφορι�ες  που ενδε�χεται  να  επήρεα� σουν ουσιώδώ� ς  τις  αποφα� σεις  που
αφορου� ν τον αποκλεισμο� , τήν επιλογή�  ή�  τήν ανα� θεσή,

(θ) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει διαπρα� ξει σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτώμα, το οποι�ο θε�τει σε
αμφιβολι�α τήν ακεραιο� τήτα�  του.

22.Α.5.  Δεν ε�χει εφαρμογή� .113

22.Α.6.  Η αναθε�τουσα αρχή�  αποκλει�ει  οικονομικο�  φορε�α σε οποιοδή� ποτε χρονικο�  σήμει�ο κατα�  τή
δια� ρκεια τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, ο� ταν αποδεικνυ� εται ο� τι αυτο� ς βρι�σκεται λο�γώ πρα� ξεών
ή�  παραλει�ψεών αυτου�  ει�τε πριν ει�τε κατα�  τή διαδικασι�α, σε μι�α απο�  τις περιπτώ� σεις τών προήγου� με-
νών παραγρα� φών. 114 

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.115

22.Α.7. Οικονομικο� ς φορε�ας που εμπι�πτει σε μια απο�  τις καταστα� σεις που αναφε�ρονται στις παρα-
γρα� φους 22.Α.1 και 22.Α.4116, εκτο� ς απο�  τήν περι�πτώσή β, μπορει�  να προσκομι�ζει στοιχει�α117 προκει-
με�νου να αποδει�ξει ο� τι τα με�τρα που ε�λαβε επαρκου� ν για να αποδει�ξουν τήν αξιοπιστι�α του, παρο� τι
συντρε�χει ο σχετικο� ς λο�γος αποκλεισμου� . Για τον σκοπο�  αυτο� ν, ο οικονομικο� ς φορε�ας αποδεικνυ� ει ο� τι
ε�χει καταβα� λει ή�  ε�χει δεσμευθει� να καταβα� λει αποζήμι�ώσή για ζήμι�ες που προκλή� θήκαν απο�  το ποινι-
κο�  αδι�κήμα ή�  το παρα� πτώμα, ο� τι ε�χει διευκρινι�σει τα γεγονο� τα και τις περιστα� σεις με ολοκλήρώμε�νο
τρο� πο, με�σώ ενεργου�  συνεργασι�ας με τις ερευνήτικε�ς αρχε�ς, και ε�χει λα� βει συγκεκριμε�να τεχνικα�  και
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οργανώτικα�  με�τρα, καθώ� ς και με�τρα σε επι�πεδο προσώπικου�  κατα� λλήλα για τήν αποφυγή�  περαιτε�ρώ
ποινικώ� ν αδικήμα� τών ή�  παραπτώμα� τών. 118 Τα με�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους οικονομικου� ς φο-
ρει�ς αξιολογου� νται σε συνα� ρτήσή με τή σοβαρο� τήτα και τις ιδιαι�τερες περιστα� σεις του ποινικου�  αδι-
κή� ματος ή�  του παραπτώ� ματος. Εα� ν τα στοιχει�α κριθου� ν επαρκή� , ο εν λο�γώ οικονομικο� ς φορε�ας δεν
αποκλει�εται απο�  τή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής. Αν τα με�τρα κριθου� ν ανεπαρκή� , γνώστοποιει�ται
στον οικονομικο�  φορε�α το σκεπτικο�  τής απο� φασής αυτή� ς. Οικονομικο� ς φορε�ας που ε�χει αποκλειστει�,
συ� μφώνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, με τελεσι�δική απο� φασή, απο�  τή συμμετοχή�  σε διαδικασι�ες συ� να-
ψής συ� μβασής ή�  ανα� θεσής παραχώ� ρήσής δεν μπορει� να κα� νει χρή� σή τής ανώτε�ρώ δυνατο� τήτας κατα�
τήν περι�οδο του αποκλεισμου�  που ορι�ζεται στήν εν λο�γώ απο� φασή

22.Α.8. Η απο� φασή για τήν διαπι�στώσή τής επα� ρκειας ή�  μή τών επανορθώτικώ� ν με�τρών κατα�  τήν
προήγου� μενή παρα� γραφο εκδι�δεται συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016. 119

22.Α.9. Οικονομικο� ς  φορε�ας,  σε  βα� ρος  του  οποι�ου  ε�χει  επιβλήθει�  ή  κυ� ρώσή  του  οριζο� ντιου
αποκλεισμου�  συ� μφώνα  με  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,  και  για  το  χρονικο�  δια� στήμα  που  αυτή�  ορι�ζει
αποκλει�εται απο�  τήν παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 120

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα�  τήν καταλλήλο� τήτα για τήν α� σκήσή τής επαγγελματική� ς δραστήριο� τήτας, απαιτει�ται  οι
οικονομικοι�  φορει�ς  να ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μήτρώ� ο που τήρει�ται  στο
κρα� τος εγκατα� στασή� ς τους. Ειδικα�  οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστήμε�νοι στήν Ελλα� δα απαιτει�-
ται  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  στο  Μήτρώ� ο  Εργολήπτικώ� ν  Επιχειρή� σεών  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  το  χρονικο�
δια� στήμα που εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν οι μεταβατικε�ς διατα� ξεις του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή�
στο Μήτρώ� ο Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών Δήμο� σιών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο�  τήν ε�ναρξή ισχυ� ος του
τελευται�ου ή�  στα Μήτρώ� α Περιφερειακώ� ν Ενοτή� τών121, ανα�  περι�πτώσή, στήν κατήγορι�α/-ιες ε�ργου
του α� ρθρου 21 τής παρου� σας122. Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστήμε�νοι σε κρα� τος με�λος τής Ευ-
ρώπαι@κή� ς Ένώσής απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στα Μήτρώ� α του παραρτή� ματος ΧΙ του Προ-
σαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια123

Οι απαιτή� σεις οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς επα� ρκειας αποδεικνυ� ονται με βα� σή τα οριζο� μενα
στο α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019.

1. Για  τους μεμονώμε�νους προσφε�ροντες οικονομικου� ς φορει�ς

Για τήν κατήγορι�α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, δεν απαιτει�ται ελα� χιστο ο� ριο Οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς
επα� ρκειας ο� πώς ορι�ζεται στήν παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019

Για  τήν  κατήγορι�α  Η/Μ,  δεν  απαιτει�ται  ελα� χιστο  ο� ριο  Οικονομική� ς  και  χρήματοοικονομική� ς
επα� ρκειας ο� πώς ορι�ζεται στήν παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019

Για τήν κατήγορι�α  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  δεν απαιτει�ται  ελα� χιστο ο� ριο Οικονομική� ς  και χρήματοοικονομική� ς
επα� ρκειας ο� πώς ορι�ζεται στήν παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019

2.  Σε  περι�πτώσή  ε�νώσής  οικονομικώ� ν  φορε�ών,  οι  παραπα� νώ  ελα� χιστες  απαιτή� σεις  καλυ� πτονται
αθροιστικα�  απο�  τα με�λή τής ε�νώσής. 

3. Για τις ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών συ� μφώνα με τήν παρ. 3Β του α� ρθρου 76 του 4412/16.

Για τήν κατήγορι�α  Η/Μ,  δεν απαιτει�ται ελα� χιστο ο� ριο Οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς επα� ρ-
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κειας ο� πώς ορι�ζεται στήν παρα� γραφο 10 α� ρθρο 51 του ΠΔ 71/2019.

Για τις υπο� λοιπες κατήγορι�ες ισχυ� ουν τα αναφερο� μενα για τους μεμονώμε�νους προσφε�ροντες.  

Ειδικα�  οι εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο�  δια� στήμα που
εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν οι μεταβατικε�ς διατα� ξεις του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νουν τα ανώ� τατα επιτρεπτα�  ο� ρια ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικώ� ν συμβα� σεών, συ� μ-
φώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο� πώς ισχυ� ει.

Μετα�  απο�  τή  λή� ξή  τών  ώς  α� νώ  μεταβατικώ� ν  διατα� ξεών  και  τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ος  του  π.δ
71/2019, οι εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νουν τα ανώ� τατα επιτρεπτα�  ο� ρια ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικώ� ν συμβα� σεών, συ� μ-
φώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 64 αυτου� .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα124

1. Για τους μεμονώμε�νους προσφε�ροντες οικονομικου� ς φορει�ς απαιτει�ται :

Για τις κατήγορι�ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, θα πρε�πει να διαθε�τουν: τις ελα� χιστες πρου@ ποθε�σεις τής παρ.
1.β του α� ρθρου 52 του ΠΔ 71/2019  ει�τε να διαθε�τει κατ’ ελα� χιστον στελε�χώσή :  τουλα� χιστον ε�ναν
(1) τεχνικο�  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμι�δας ή�  δυ� ο (2) τεχνικου� ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμι�δας .

Για τις κατήγορι�ες  ΟΔΟΠΟΙΙΑ, θα πρε�πει να διαθε�τουν: τις ελα� χιστες πρου@ ποθε�σεις τής παρ. 1.α του
α� ρθρου  52 του  ΠΔ  71/2019  ει�τε να  διαθε�τει  κατ’  ελα� χιστον  στελε�χώσή  :  τουλα� χιστον  ε�ναν  (1)
τεχνικο�  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμι�δας

Οι επιτρεπτε�ς ειδικο� τήτες διπλώματου� χών ή�  πτυχιου� χών ανώ� τατών εκπαιδευτικώ� ν ιδρυμα� τών τής
ήμεδαπή� ς  ή�  ισοτι�μών  σχολώ� ν  τής  αλλοδαπή� ς  ή�   Πτυχιου� χών  Υπομήχανικώ� ν,  Πτυχιου� χών  ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ και πρώ� ήν Ανώ� τερες Σχολε�ς Τεχνολο�γών Μήχανικώ� ν ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤ.Ε.Ε. για τήν συγκρο� τήσή
τής στελε�χώσής ανα�   κατήγορι�α του ε�ργου ει�ναι αυτε�ς που αναφε�ρονται στα α� ρθρα 18 και 19 του ΠΔ
71/2019
Διευκρινι�ζεται  ο� τι  ή  παραπα� νώ  απαιτου� μενή  στελε�χώσή  του  οικονομικου�  φορε�α   μπορει�  να

αποτελει�ται απο�  τεχνικου� ς που  ει�τε ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι στο ΜΕΚ στις αναφερο� μενες παραπα� νώ

βαθμι�δες ει�τε ε�χουν τα προσο� ντα που απαιτου� νται για τήν εγγραφή�  σε αυτε�ς συ� μφώνα με το ΠΔ

71/2019 και τήν λοιπή�  σχετική�  νομοθεσι�α.

2. Σε περι�πτώσή ε�νώσής με τήν εφαρμογή�  τής παρ. 1ε του α� ρθρου 76 του Ν.4412/2016, ο οικονομικο� ς
φορε�ας που καλυ� πτει τις κατήγορι�ες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, και  ΟΔΟΠΟΙΙΑ,  θα πρε�πει να ε�χουν κατ΄
ελα� χιστο τήν παρακα� τώ στελε�χώσή 

Για τις κατήγορι�ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ, θα πρε�πει να διαθε�τουν: τις ελα� χιστες πρου@ ποθε�σεις τής παρ.
1.β του α� ρθρου 52 του ΠΔ 71/2019  ει�τε να διαθε�τει κατ’ ελα� χιστον στελε�χώσή :  τουλα� χιστον ε�ναν
(1) τεχνικο�  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμι�δας ή�  δυ� ο (2) τεχνικου� ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμι�δας .

Για τις κατήγορι�ες  ΟΔΟΠΟΙΙΑ, θα πρε�πει να διαθε�τουν: τις ελα� χιστες πρου@ ποθε�σεις τής παρ. 1.α του
α� ρθρου 52 του ΠΔ 71/2019  ή� τει  να διαθε�τει κατ’ ελα� χιστον στελε�χώσή : τουλα� χιστον ε�ναν (1) τεχνι-
κο�  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμι�δας

3.  Σε περι�πτώσή ε�νώσής οικονομικώ� ν φορε�ών συ� μφώνα με τήν παρ. 3Β του α� ρθρου 76 του 4412/16
(αναβαθμισμε�νο ο� ριο)

Για τήν κατήγορι�α Η/Μ  ή ε�νώσή θα πρε�πει  να διαθε�τουν: τις ελα� χιστες πρου@ ποθε�σεις τής παρ. 1.α
του α� ρθρου 52 του ΠΔ 71/2019, (να ε�χει κατ’ ελα� χιστο τήν παρακα� τώ στελε�χώσή : τουλα� χιστον ε�ναν
(1) τεχνικο�  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμι�δας). 

Για τις υπο� λοιπες κατήγορι�ες ισχυ� ουν τα αναφερο� μενα για τους μεμονώμε�νους προσφε�ροντες. 
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Οι αλλοδαπε�ς Εργολήπτικε�ς Επιχειρή� σεις που δεν ει�ναι γραμμε�νες σε επι�σήμο κατα� λογο αναγνώρι-
σμε�νών εργολήπτώ� ν θα πρε�πει να αποδεικνυ� ουν ο� σα προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτή� ματος
ΧΙΙ του ν. 4412/2016

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης125

Δεν απαιτου� νται

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

Όσον αφορα�  τα κριτή� ρια τής οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς επα� ρκειας και τα κριτή� ρια σχετικα�
με τήν τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανο� τήτα, ε�νας οικονομικο� ς φορε�ας μπορει�,  να στήρι�ζεται στις
ικανο� τήτες α� λλών φορε�ών, ασχε�τώς τής νομική� ς φυ� σής τών δεσμώ� ν του με αυτου� ς. Στήν περι�πτώσή
αυτή� , αποδεικνυ� ουν ο� τι θα ε�χουν στή δια� θεσή�  τους τους αναγκαι�ους πο� ρους, με τήν προσκο� μισή τής
σχετική� ς δε�σμευσής τών φορε�ών στήν ικανο� τήτα τών οποι�ών στήρι�ζονται.

Όσον αφορα�  τα κριτή� ρια που σχετι�ζονται με τους τι�τλους σπουδώ� ν και τα επαγγελματικα�  προσο� ντα
που ορι�ζονται στήν περι�πτώσή στ του Με�ρους ΙΙ  του Παραρτή� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτή� ματος Α ν.
4412/2016 ή�  με τήν σχετική�  επαγγελματική�  εμπειρι�α, οι οικονομικοι�  φορει�ς, μπορου� ν να βασι�ζονται
στις ικανο� τήτες α� λλών φορε�ών μο� νο εα� ν οι τελευται�οι θα εκτελε�σουν τις εργασι�ες ή�  τις υπήρεσι�ες για
τις οποι�ες απαιτου� νται οι συγκεκριμε�νες ικανο� τήτες.

Όταν ο οικονομικο� ς φορε�ας στήρι�ζεται στις ικανο� τήτες α� λλών φορε�ών ο� σον αφορα�  τα κριτή� ρια που
σχετι�ζονται με τήν οικονομική�  και χρήματοοικονομική�  επα� ρκεια, ο οικονομικο� ς φορε�ας και αυτοι�  οι
φορει�ς ει�ναι απο�  κοινου�  υπευ� θυνοι126 για τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής.

Στήν περι�πτώσή ε�νώσής οικονομικώ� ν φορε�ών, ή ε�νώσή μπορει�  να στήρι�ζεται στις ικανο� τήτες τών
συμμετεχο� ντών  στήν  ε�νώσή  ή�  α� λλών  φορε�ών  (για  τα  κριτή� ρια  τής  οικονομική� ς  και
χρήματοοικονομική� ς  επα� ρκειας  και  τα  κριτή� ρια  σχετικα�  με  τήν  τεχνική�  και  επαγγελματική�
ικανο� τήτα).

Η αναθε�τουσα αρχή�  ελε�γχει, συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 23 τής παρου� σας, εα� ν οι φορει�ς,
στις ικανο� τήτες τών οποι�ών προτι�θεται να στήριχθει�  ο προσφε�ρών, πλήρου� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια
επιλογή� ς και, εα� ν συντρε�χουν λο�γοι αποκλεισμου�  κατα�  τα οριζο� μενα στήν παρου� σα διακή� ρυξή. 

Η  αναθε�τουσα αρχή�  απαιτει�  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α  να  αντικαταστή� σει  ε�ναν  φορε�α  που  δεν
πλήροι� σχετικο�  κριτή� ριο επιλογή� ς ή�  για τον οποι�ο συντρε�χουν οι λο� γοι αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22.Α
τής παρου� σας.

Η αντικατα� στασή του φορε�α, στις ικανο� τήτες του οποι�ου στήρι�ζεται ο οικονομικο� ς φορε�ας που δεν
πλήροι�  σχετικο�  κριτή� ριο επιλογή� ς  ή�  για τον οποι�ον συντρε�χουν λο�γοι αποκλεισμου�  τής παρου� σας,
γι�νεται  κατο� πιν  προ� σκλήσής  προς  τον  οικονομικο�  φορε�α,  εντο� ς  τρια� ντα  (30)  ήμερώ� ν  απο�  τήν
ήμερομήνι�α κοινοποι�ήσής τής προ� σκλήσής στον οικονομικο�  φορε�α, για κα� θε τρι�το στις ικανο� τήτες
του οποι�ου στήρι�ζεται, στο πλαι�σιο τής παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θεσής συ� μβασής. Ο φορε�ας με τον
οποι�ο αντικαθι�σταται ο φορε�ας του προήγου� μενου εδαφι�ου δεν επιτρε�πεται να αντικατασταθει�  εκ
νε�ου.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής127

23.1 Κατα�  τήν  υποβολή�  προσφορώ� ν  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  υποβα� λλουν  το  Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποι�ο ισοδυναμει�  με  ενήμερώμε�νή υπευ� θυνή δή� λώσή, με τις συνε�πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα� στασή τών πιστοποιήτικώ� ν που εκδι�δουν δήμο� σιες αρχε�ς ή�
τρι�τα με�ρή, επιβεβαιώ� νοντας ο� τι ο εν λο�γώ οικονομικο� ς φορε�ας πλήροι� τις ακο� λουθες πρου@ ποθε�σεις:
α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  απο�  τις  καταστα� σεις  του  α� ρθρου  22  Α  τής  παρου� σας,
β) πλήροι� τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλογή� ς τα οποι�α ε�χουν καθορισθει�, συ� μφώνα με το α� ρθρο 22 Β-Ε τής
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παρου� σας.

Σε  οποιοδή� ποτε  χρονικο�  σήμει�ο  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας,  μπορει�  να  ζήτήθει�  απο�  τους
προσφε�ροντες να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορισμε�να δικαιολογήτικα�  τής επο� μενής παραγρα� φου, ο� ταν αυτο�
απαιτει�ται για τήν ορθή�  διεξαγώγή�  τής διαδικασι�ας.

Το ΕΕΕΣ φε�ρει υπογραφή�  με ήμερομήνι�α εντο� ς του χρονικου�  διαστή� ματος, κατα�  το οποι�ο μπορου� ν να
υποβα� λονται προσφορε�ς. 

Αν στο δια� στήμα που μεσολαβει� μεταξυ�  τής ήμερομήνι�ας υπογραφή� ς του ΕΕΕΣ και τής καταλήκτική� ς
ήμερομήνι�ας υποβολή� ς προσφορώ� ν ε�χουν επε�λθει μεταβολε�ς στα δήλώθε�ντα στοιχει�α, εκ με�ρους του,
στο ΕΕΕΣ,  ο οικονομικο� ς  φορε�ας αποσυ� ρει  τήν προσφορα�  του, χώρι�ς  να απαιτει�ται απο� φασή τής
αναθε�τουσας αρχή� ς. Στή συνε�χεια μπορει� να τήν υποβα� λει εκ νε�ου με επι�καιρο ΕΕΕΣ.128.

Ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δήλώ� σεις και πλήροφορι�ες που παρε�χει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική�  υπευ� θυνή δή� λώσή, τήν οποι�α υποβα� λλει μαζι� με το ΕΕΕΣ. 

Κατα�  τήν υποβολή�  του ΕΕΕΣ, καθώ� ς και τής συνοδευτική� ς υπευ� θυνής δή� λώσής, ει�ναι δυνατή� , με μο� νή
τήν υπογραφή�  του κατα�  περι�πτώσή εκπροσώ� που του οικονομικου�  φορε�α, ή προκαταρκτική�  απο� δειξή
τών  λο�γών  αποκλεισμου�  που  αναφε�ρονται  στο  α� ρθρο  22.Α.1  τής  παρου� σας,  για  το  συ� νολο  τών
φυσικώ� ν προσώ� πών που ει�ναι με�λή του διοικήτικου� , διευθυντικου�  ή�  εποπτικου�  οργα� νου του ή�  ε�χουν
εξουσι�α εκπροσώ� πήσής, λή� ψής αποφα� σεών ή�  ελε�γχου σε αυτο� ν 129.

Ως  εκπρο� σώπος  του  οικονομικου�  φορε�α,  για  τήν  εφαρμογή�  του  παρο� ντος,  νοει�ται  ο  νο� μιμος
εκπρο� σώπος αυτου� , ο� πώς προκυ� πτει απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  ή�  το πρακτικο�  εκπροσώ� πήσή� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολή� ς  τής  προσφορα� ς  ή�  το  αρμοδι�ώς  εξουσιοδοτήμε�νο  φυσικο�  προ� σώπο  να
εκπροσώπει�  τον  οικονομικο�  φορε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψής  συμβα� σεών  ή�  για  τή  συγκεκριμε�νή
διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής130.

Ο οικονομικο� ς  φορε�ας φε�ρει  τήν υποχρε�ώσή,  να δήλώ� σει,  με�σώ του ΕΕΕΣ,  με ακρι�βεια στήν ανα-
θε�τουσα αρχή� ,  ώς ε�χουσα τήν αποκλειστική�  αρμοδιο� τήτα ελε�γχου για τήν τυχο� ν συνδρομή�  λο� γών
αποκλεισμου� 131, τήν κατα� στασή�  του σε σχε�σή με τους λο� γους που προβλε�πονται στο α� ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο α� ρθρο 22.Α  τής παρου� σής132 και ταυτο� χρονα να επικαλεσθει� και τυχο� ν λήφθε�ντα
με�τρα προς αποκατα� στασή τής αξιοπιστι�ας του.

Επισήμαι�νεται  ο� τι,  κατα�  τήν  απα� ντήσή  οικονομικου�  φορε�α  στο  ερώ� τήμα  του  ΕΕΕΣ  ή�  α� λλου
αντι�στοιχου εντυ� που ή�  δή� λώσής για συ� ναψή συμφώνιώ� ν με α� λλους οικονομικου� ς φορει�ς με στο�χο τή
στρε�βλώσή του ανταγώνισμου� ,  ή συνδρομή�  περιστα� σεών, ο� πώς ή τριετή� ς παραγραφή�  τής παρ. 10
του α� ρθρου 73, περι� λο� γών αποκλεισμου� , ή�  ή εφαρμογή�  τής παρ. 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυ� εται στο σχετικο�  πεδι�ο που προβα� λλει κατο� πιν θετική� ς απα� ντήσής.

Οι  προήγου� μενες  αρνήτικε�ς  απαντή� σεις  στο  ανώτε�ρώ  ερώ� τήμα  του  ΕΕΕΣ  ή�  α� λλου  αντι�στοιχου
εντυ� που ή�  δή� λώσής, απο�  οικονομικου� ς φορει�ς οι οποι�οι εμπι�πτουν στο πεδι�ο εφαρμογή� ς τής παρ. 3β
του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετου� ν τον λο�γο αποκλεισμου�  τών περ. ζ’ ή� / και θ’ τής
παρ. 4 του α� ρθρου 73 του παρο� ντος και δεν απαιτει�ται να δήλώθου� ν κατα�  τή συμπλή� ρώσή του ΕΕΕΣ
και κα� θε αντι�στοιχου εντυ� που.

Όσον αφορα�  τις υποχρεώ� σεις  για τήν καταβολή�  φο� ρών ή�  εισφορώ� ν κοινώνική� ς ασφα� λισής (περ. α’
και β’ τής παρ. 2 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε�ς θεώρει�ται ο� τι δεν ε�χουν αθετήθει�  εφο� σον
δεν  ε�χουν  καταστει�  λήξιπρο� θεσμες  ή�  εφο� σον  ε�χουν  υπαχθει�  σε  δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που
τήρει�ται. Στήν περι�πτώσή αυτή� , ο οικονομικο� ς φορε�ας δεν υποχρεου� ται να απαντή� σει καταφατικα�
στο σχετικο�  πεδι�ο του ΕΕΕΣ, με το οποι�ο ερώτα� ται εα� ν ο οικονομικο� ς  φορε�ας ε�χει ανεκπλή� ρώτες
υποχρεώ� σεις  ο� σον  αφορα�  στήν  καταβολή�  φο� ρών  ή�  εισφορώ� ν  κοινώνική� ς  ασφα� λισής  ή� ,  κατα�
περι�πτώσή, εα� ν ε�χει αθετή� σει τις παραπα� νώ υποχρεώ� σεις του. 133
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Στήν  περι�πτώσή  υποβολή� ς  προσφορα� ς  απο�  ε�νώσή  οικονομικώ� ν  φορε�ών,  το  Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), υποβα� λλεται χώριστα�  απο�  κα� θε με�λος τής ε�νώσής.

Στήν  περι�πτώσή  που  προσφε�ρών  οικονομικο� ς  φορε�ας  δήλώ� νει  στο  Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) τήν προ� θεσή�  του για ανα� θεσή υπεργολαβι�ας, υποβα� λλει μαζι�  με το δικο�  του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολα� βου.

Στήν  περι�πτώσή  που  προσφε�ρών  οικονομικο� ς  φορε�ας  στήρι�ζεται  στις  ικανο� τήτες  ενο� ς  ή�
περισσο� τερών φορε�ών υποβα� λλει μαζι� με το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κα� θε φορε�α, στις ικανο� τήτες
του οποι�ου στήρι�ζεται.

Τε�λος,  επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  προσφε�ροντες  δήλώ� νουν  το  ανεκτε�λεστο  υπο� λοιπο  εργολαβικώ� ν
συμβα� σεών στο Με�ρος  IV του ΕΕΕΣ, Ενο� τήτα Β («Οικονομική�  και Χρήματοοικονομική�  Επα� ρκεια»),
στο  πεδι�ο  «Λοιπε�ς  οικονομικε�ς  ή�  χρήματοοικονομικε�ς  απαιτή� σεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι�ώμα συμμετοχή� ς και οι ο� ροι και πρου@ ποθε�σεις συμμετοχή� ς, ο� πώς ορι�στήκαν στα α� ρθρα 21
και 22 τής παρου� σας, κρι�νονται:
α) κατα�  τήν υποβολή�  τής προσφορα� ς, με τήν υποβολή�  του ΕΕΕΣ, 
β) κατα�  τήν υποβολή�  τών δικαιολογήτικώ� ν κατακυ� ρώσής, συ� μφώνα με το α� ρθρο 4.2 (α  ε�ώς δ) και 
γ)κατα�  τήν εξε�τασή τής υπευ� θυνής δή� λώσής, συ� μφώνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 του α� ρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο α� ρθρο 4.2  (ε) τής παρου� σας.

Στήν περι�πτώσή που προσφε�ρών οικονομικο� ς  φορε�ας ή�  ε�νώσή αυτώ� ν  στήρι�ζεται στις ικανο� τήτες
α� λλών φορε�ών, συ� μφώνα με το α� ρθρο 22.ΣΤ τής παρου� σας, οι φορει�ς στήν ικανο� τήτα τών οποι�ών
στήρι�ζεται  ο  προσφε�ρών  οικονομικο� ς  φορε�ας  ή�  ε�νώσή  αυτώ� ν,  υποχρεου� νται  στήν  υποβολή�  τών
δικαιολογήτικώ� ν που αποδεικνυ� ουν ο� τι δεν συντρε�χουν οι λο�γοι αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22 Α τής
παρου� σας και ο� τι πλήρου� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλογή� ς κατα�  περι�πτώσή (α� ρθρου 22 Β – Ε).

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  δεν  υποχρεου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογήτικα�  ή�  α� λλα  αποδεικτικα�
στοιχει�α, αν και στο με�τρο που ή αναθε�τουσα αρχή�  ε�χει τή δυνατο� τήτα να λαμβα� νει τα πιστοποιήτικα�
ή�  τις συναφει�ς πλήροφορι�ες απευθει�ας με�σώ προ� σβασής σε εθνική�  βα� σή δεδομε�νών σε οποιοδή� ποτε
κρα� τος - με�λος τής Ένώσής, ή οποι�α διατι�θεται δώρεα� ν, ο� πώς εθνικο�  μήτρώ� ο συμβα� σεών, εικονικο�
φα� κελο  επιχει�ρήσής,  ήλεκτρονικο�  συ� στήμα  αποθή� κευσής  εγγρα� φών  ή�  συ� στήμα  προεπιλογή� ς.  Η
δή� λώσή για τήν προ� σβασή σε εθνική�  βα� σή δεδομε�νών εμπεριε�χεται στο Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο
Συ� μβασής  (ΕΕΕΣ).  Η  δή� λώσή  για  τήν  προ� σβασή  σε  εθνική�  βα� σή  δεδομε�νών  εμπεριε�χεται   στο
Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασής (ΕΕΕΣ),  στο οποι�ο περιε�χονται επι�σής οι  πλήροφορι�ες που
απαιτου� νται  για  τον  συγκεκριμε�νο  σκοπο� ,  ο� πώς ή  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή  τής βα� σής δεδομε�νών,
τυχο� ν δεδομε�να αναγνώ� ρισής και, κατα�  περι�πτώσή, ή απαραι�τήτή δή� λώσή συναι�νεσής. 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν υποχρεου� νται να υποβα� λουν δικαιολογήτικα� , ο� ταν ή αναθε�τουσα αρχή�  που
ε�χει αναθε�σει τή συ� μβασή διαθε�τει ή� δή τα δικαιολογήτικα�  αυτα� .

Όλα τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα του α� ρθρου 23.3 ε�ώς 23.10 τής παρου� σας, υποβα� λλονται και γι�νονται
αποδεκτα� ,  συ� μφώνα με τα αναλυτικα�  οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2 (β) τής παρου� σας. Τα αποδεικτικα�
ε�γγραφα συντα� σσονται στήν ελλήνική�  γλώ� σσα ή�  συνοδευ� ονται απο�  επι�σήμή μετα� φρασή�  τους στήν
ελλήνική�  γλώ� σσα συ� μφώνα με το α� ρθρο 6 τής παρου� σας.  Η αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�  να ζήτει�  απο�
προσφε�ροντες, σε οποιοδή� ποτε χρονικο�  σήμει�ο κατα�  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα
ή�  ορισμε�να δικαιολογήτικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτει�ται για τήν ορθή�  διεξαγώγή�  τής διαδικασι�ας.
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσώρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχετική� ς  ήλεκτρονική� ς  προ� σκλήσής απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή� ,
υποβα� λλει  τα  ακο� λουθα  δικαιολογήτικα� ,  κατα�  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  4.2  τής
παρου� σας134:

Για  τήν  απο� δειξή  τής  μή  συνδρομή� ς  τών  λο�γών  αποκλεισμου�  του  άρθρου  22Α,  ο  προσώρινο� ς
ανα� δοχος υποβα� λλει  αντι�στοιχα τα παρακα� τώ δικαιολογήτικα� :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ή� ,  ελλει�ψει αυτου� ,  ισοδυ� ναμου εγγρα� φου που εκδι�δεται απο�
αρμο� δια δικαστική�  ή�  διοικήτική�  αρχή�  του κρα� τους-με�λους ή�  τής χώ� ρας καταγώγή� ς ή�  τής χώ� ρας ο� που
ει�ναι εγκατεστήμε�νος ο εν λο�γώ οικονομικο� ς φορε�ας, απο�  το οποι�ο προκυ� πτει ο� τι πλήρου� νται αυτε�ς
οι πρου@ ποθε�σεις, που να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μή� νες πριν απο�  τήν υποβολή�  του135. Η υποχρε�ώσή
προσκο� μισής  του  ώς  α� νώ  αποσπα� σματος  αφορα�  και  τα  προ� σώπα  τών  τελευται�ών   τεσσα� ρών
εδαφι�ών  τής παραγρα� φου Α.1 του α� ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικο�  που εκδι�δεται απο�  τήν αρμο� δια αρχή�
του  οικει�ου  κρα� τους  -  με�λους  ή�  χώ� ρας,  περι�  του  ο� τι  ε�χουν  εκπλήρώθει�  οι  υποχρεώ� σεις  του
οικονομικου�  φορε�α,  ο� σον  αφορα�  στήν  καταβολή�  φο� ρών  (φορολογική  ενημερότητα) και  στήν
καταβολή�  τών εισφορώ� ν κοινώνική� ς ασφα� λισής  (ασφαλιστική ενημερότητα)136, συ� μφώνα με τήν
ισχυ� ουσα νομοθεσι�α του κρα� τους εγκατα� στασής ή�  τήν ελλήνική�  νομοθεσι�α αντι�στοιχα, που να ει�ναι
εν ισχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολή� ς του, α� λλώς, στήν περι�πτώσή που δεν αναφε�ρεται σε αυτο�  χρο� νος
ισχυ� ος, που να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μή� νες πριν απο�  τήν υποβολή�  του137.

Για  τους  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστήμε�νοι  ή�  εκτελου� ν  ε�ργα  στήν  Ελλα� δα τα  σχετικα�
δικαιολογήτικα�  που υποβα� λλονται ει�ναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδι�δεται  απο�  τήν  Ανεξα� ρτήτή  Αρχή�
Δήμοσι�ών  Εσο� δών  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τον  οικονομικο�  φορε�α  και  για  τις  κοινοπραξι�ες  στις  οποι�ες
συμμετε�χει για τα δήμο� σια ε�ργα που ει�ναι σε εξε�λιξή. Οι αλλοδαποι�  προσφε�ροντες θα υποβα� λλουν
υπευ� θυνή  δή� λώσή138 περι�  του  ο� τι  δεν  ε�χουν  υποχρε�ώσή  καταβολή� ς  φο� ρών  στήν  Ελλα� δα.  Σε
περι�πτώσή που ε�χουν τε�τοια υποχρε�ώσή θα υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  τής  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]139

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδι�δεται απο�  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική�
ενήμερο� τήτα καλυ� πτει τις ασφαλιστικε�ς υποχρεώ� σεις του προσφε�ροντος οικονομικου�  φορε�α α) ώς
φυσικο�  ή�  νομικο�  προ� σώπο για το προσώπικο�  τους με σχε�σή εξαρτήμε�νής εργασι�ας, β) για ε�ργα που
εκτελει�  μο� νος του ή�  σε κοινοπραξι�α καθώ� ς και γ)  για τα στελε�χή-μήχανικου� ς του που στελεχώ� νουν
το πτυχι�ο τής εργολήπτική� ς επιχει�ρήσής και που ε�χουν υποχρε�ώσή ασφα� λισής στον eΕΦΚΑ (τομε�ας
πρώ� ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμε�νοι στήν Ελλα� δα οικονομικοι� φορει�ς υποβα� λλουν αποδεικτικο�
ασφαλιστική� ς ενήμερο� τήτας (κυ� ριας και επικουρική� ς ασφα� λισής) για το προσώπικο�  τους με σχε�σή
εξαρτήμε�νής  εργασι�ας.  Δεν  αποτελου� ν  απο� δειξή  ενήμερο� τήτας  τής  προσφε�ρουσας  εταιρι�ας,
αποδεικτικα�  ασφαλιστική� ς ενήμερο� τήτας  τών φυσικώ� ν προσώ� πών που στελεχώ� νουν το πτυχι�ο τής
εταιρι�ας ώς εται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφε�ροντες (φυσικα�  και νομικα�  προ� σώπα), που δεν υποβα� λουν
τα α� νώ αποδεικτικα� , υποβα� λλουν υπευ� θυνή δή� λώσή περι� του ο� τι δεν απασχολου� ν προσώπικο� , για το
οποι�ο υπα� ρχει  υποχρε�ώσή ασφα� λισής σε ήμεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τε�τοιο  προσώπικο� ,  πρε�πει  να  υποβα� λλουν  σχετικο�  αποδεικτικο�  ασφαλιστική� ς  ενήμερο� τήτας
εκδιδο� 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). 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφε�ροντος ο� τι δεν ε�χει εκδοθει�  δικαστική�  ή�  διοικήτική�  απο� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ�  για τήν αθε�τήσή τών υποχρεώ� σεώ� ν του ο� σον αφορα�  στήν καταβολή�
φο� ρών ή�  εισφορώ� ν κοινώνική� ς ασφα� λισής. 

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22140: πιστοποιήτικο�  που εκδι�δεται απο�  τήν αρμο� δια
δικαστική�  ή�  διοικήτική�  αρχή�  του οικει�ου κρα� τους - με�λους ή�  χώ� ρας, που να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3)
μή� νες πριν απο�  τήν υποβολή�  του141. 

Για τους οικονομικου� ς φορει�ς που ει�ναι εγκαταστήμε�νοι ή�  εκτελου� ν ε�ργα στήν Ελλα� δα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»142,  με  το  οποι�ο  βεβαιώ� νεται  ο� τι  δεν
τελου� ν  υπο�  πτώ� χευσή,  πτώχευτικο�  συμβιβασμο� ,  αναγκαστική�  διαχει�ρισή,  δεν  ε�χουν  υπαχθει�  σε
διαδικασι�α  εξυγι�ανσής   καθώ� ς  και   ο� τι  το  νομικο�  προ� σώπο  δεν  ε�χει  τεθει�  υπο�  εκκαθα� ρισή  με
δικαστική�  απο� φασή. Το εν λο�γώ πιστοποιήτικο�  εκδι�δεται απο�  το αρμο� διο πρώτοδικει�ο τής ε�δρας του
οικονομικου�  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� μφώνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, ώς κα� θε
φορα�  ισχυ� ουν.  Τα φυσικα�  προ� σώπα δεν υποβα� λλουν πιστοποιήτικο�  περι� μή θε�σής σε εκκαθα� ρισή. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο� πώς αυτα�  εμφανι�ζονται στο taxisnet,
απο�  τήν οποι�α να προκυ� πτει ή μή αναστολή�  τής επιχειρήματική� ς δραστήριο� τήτα� ς τους.

Προκειμε�νου  για  τα  σώματει�α  και  τους  συνεταιρισμου� ς,  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιήτικο�  Δικαστική� ς
Φερεγγυο� τήτας εκδι�δεται για τα σώματει�α απο�  το αρμο� διο Πρώτοδικει�ο, και για τους συνεταιρισμου� ς
για το χρονικο�  δια� στήμα ε�ώς τις 31.12.2019 απο�  το Ειρήνοδικει�ο και μετα�  τήν παραπα� νώ ήμερομήνι�α
απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν το κρα� τος-με�λος ή�  χώ� ρα δεν εκδι�δει τα υπο�  τών περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιήτικα�  ή�  ο� που τα
πιστοποιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτώ� σεις υπο�   1 και 2 και 4 (β) του α� ρθρου 22 Α, το
ε�γγραφο ή�  το πιστοποιήτικο�  μπορει�  να αντικαθι�σταται απο�  ε�νορκή βεβαι�ώσή ή� , στα κρα� τή - με�λή ή�
στις  χώ� ρες  ο� που δεν προβλε�πεται  ε�νορκή βεβαι�ώσή,  απο�  υπευ� θυνή δή� λώσή του ενδιαφερομε�νου
ενώ� πιον αρμο� διας δικαστική� ς ή�  διοικήτική� ς αρχή� ς, συμβολαιογρα� φου ή�  αρμο� διου επαγγελματικου�  ή�
εμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  με�λους  ή�  τής  χώ� ρας  καταγώγή� ς  ή�  τής  χώ� ρας  ο� που  ει�ναι
εγκατεστήμε�νος ο οικονομικο� ς φορε�ας.

Στήν περι�πτώσή αυτή�  οι αρμο� διες δήμο� σιες αρχε�ς παρε�χουν επι�σήμή δή� λώσή στήν οποι�α αναφε�ρεται
ο� τι δεν εκδι�δονται τα ε�γγραφα ή�  τα  πιστοποιήτικα�  τής παρου� σας παραγρα� φου ή�  ο� τι τα ε�γγραφα ή�  τα
πιστοποιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτώ� σεις που αναφε�ρονται στα υπο�   1 και 2 και 4 (β)
του α� ρθρου 22 Α τής παρου� σας 

Οι επι�σήμες δήλώ� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σώ του επιγραμμικου�  αποθετήρι�ου πιστοποιήτικώ� ν
(e-Certis) 143 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για  τις  λοιπε�ς  περιπτώ� σεις  τής  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22144,  υποβα� λλεται  υπευ� θυνή
δή� λώσή του προσφε�ροντος ο� τι δεν συντρε�χουν στο προ� σώπο�  του οι οριζο� μενοι λο�γοι αποκλεισμου� 145.

Ειδικα�  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22146,  για  τις  εργολήπτικε�ς
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επιχειρή� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα� λλονται πιστοποιήτικα�  χορήγου� μενα απο�  τα
αρμο� δια  επιμελήτή� ρια  και  φορει�ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  ο� πώς  προβλε�πεται  στή  με  αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  απο� φασή,  περι�  ενήμερο� τήτας πτυχι�ου,  ο� πώς ισχυ� ει, απο�  τα
οποι�α αποδεικνυ� εται ο� τι τα προ� σώπα με βεβαι�ώσή του Μ.Ε.Κ.  που στελεχώ� νουν τήν εργολήπτική�
επιχει�ρήσή, δεν ε�χουν διαπρα� ξει σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτώμα.

Μετα�  τή λή� ξή ισχυ� ος τών μεταβατικώ� ν διατα� ξεών του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και τήν πλή� ρή
ε�ναρξή ισχυ� ος τών διατα� ξεώ� ν του τελευται�ου, για τις εγγεγραμμε�νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολήπτικε�ς
επιχειρή� σεις,  ή  μή  συνδρομή�  του  ώς  α� νώ  λο�γου  αποκλεισμου�  περι�  σοβαρου�  επαγγελματικου�
παραπτώ� ματος,  αποδεικνυ� εται  με τήν υποβολή�  του πιστοποιήτικου�  του Τμή� ματος ΙΙ  του εν λο�γώ
μήτρώ� ου που συνιστα�  επι�σήμο κατα� λογο, συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 47
του ώς α� νώ π.δ.

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

Δεν ε�χει ισχυ� . 

Για τήν απο� δειξή τής μή συνδρομή� ς  του λο�γου αποκλεισμου�  τής παραγρα� φου Α.5 του α� ρθρου 22
υποβα� λλονται, εφο� σον ο προσώρινο� ς ανα� δοχος ει�ναι ανώ� νυμή εταιρι�α:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 147, εφο� σον ο προσώρινο� ς ανα� δοχος ει�ναι ανώ� νυμή
εταιρι�α ή�  νομικο�  προ� σώπο στή μετοχική�  συ� νθεσή του οποι�ου συμμετε�χει ανώ� νυμή εταιρει�α ή�  νομικο�
προ� σώπο τής αλλοδαπή� ς  που αντιστοιχει�  σε ανώ� νυμή εταιρει�α  148 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):

i)  Για τήν απο� δειξή τής εξαι�ρεσής απο�  τήν υποχρε�ώσή ονομαστικοποι�ήσής τών μετοχώ� ν τους κατα�
τήν περ. α) του α� ρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii)  Όσον  αφορα�  τήν  εξαι�ρεσή  τής  περ.  β)  του  ι�διου  α� ρθρου,  για  τήν  απο� δειξή  του  ελε�γχου
δικαιώμα� τών ψή� φου, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχο� μενής εταιρει�ας και, εα� ν αυτή�  ει�ναι διαφορετική�
του προσώρινου�  αναδο�χου,  προ� σθετή υπευ� θυνή δή� λώσή του τελευται�ου, στις οποι�ες αναφε�ρονται οι
επιχειρή� σεις  επενδυ� σεών,  οι  εταιρει�ες  διαχει�ρισής  κεφαλαι�ών/ενεργήτικου�  ή�  κεφαλαι�ών
επιχειρήματικώ� ν συμμετοχώ� ν, ανα�  περι�πτώσή και το συνολικο�  ποσοστο�  τών δικαιώμα� τών ψή� φου
που ελε�γχουν στήν ελεγχο� μενή απο�  αυτε�ς εταιρει�α.  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. 149

. 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:

-  Πιστοποιήτικο�  ΓΕΜΗ, απο�  το οποι�ο  να προκυ� πτει  ο� τι  οι  μετοχε�ς  ει�ναι  ονομαστικε�ς που να ε�χει
εκδοθει� ε�ώς τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν απο�  τήν υποβολή�  του.150

- Αναλυτική�  κατα� στασή με τα στοιχει�α τών μετο�χών τής εταιρει�ας και τον αριθμο�  τών μετοχώ� ν κα� θε
μετο�χου  (μετοχολο�γιο),  ο� πώς  τα  στοιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχώρήμε�να  στο  βιβλι�ο  μετο�χών  τής
εταιρει�ας, το πολυ�  τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες  πριν απο�  τήν ήμε�ρα υποβολή� ς τής προσφορα� ς.

Ειδικο� τερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομι�ζουν μο� νο τήν αναλυτική�  κατα� στασή με τα στοιχει�α  τών μετο�χών τής εταιρει�ας  και τον
αριθμο�  τών μετοχώ� ν κα� θε μετο�χου (μετοχολο�γιο), ο� πώς τα στοιχει�α αυτα�  ει�ναι καταχώρήμε�να στο
βιβλι�ο μετο�χών τής εταιρει�ας, το πολυ�  τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν απο�  τήν ήμε�ρα υποβολή� ς
τής προσφορα� ς καθώ� ς ή απαι�τήσή για τήν υποβολή�  του πιστοποιήτικου�  απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει
ο� τι  οι  μετοχε�ς  ει�ναι  ονομαστικε�ς,  καλυ� πτεται  συ� μφώνα  με  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  23.9  τής
παρου� σας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφο� σον,κατα�  το δι�καιο τής ε�δρας τους, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομι�ζουν:
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i) πιστοποιήτικο�  αρμο� διας αρχή� ς του κρα� τους τής ε�δρας, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει ο� τι οι
μετοχε�ς ει�ναι ονομαστικε�ς,

ii) αναλυτική�  κατα� στασή  μετο�χών,  με  αριθμο�  τών  μετοχώ� ν  του  κα� θε  μετο�χου,  ο� πώς  τα
στοιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχώρήμε�να  στο βιβλι�ο  μετο�χών τής  εταιρει�ας  με  ήμερομήνι�α  το  πολυ�  30
εργα� σιμες με�ρες πριν τήν υποβολή�  προσφορα� ς,

iii) κα� θε  α� λλο  στοιχει�ο  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτει  ή  ονομαστικοποι�ήσή  με�χρι  φυσικου�
προσώ� που τών μετοχώ� ν, που ε�χει συντελεστει�  τις τελευται�ες 30 (τρια� ντα) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν τήν
υποβολή� ς τής προσφορα� ς. 

Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετοχώ� ν ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομι�ζουν:

i) βεβαι�ώσή περι� μή υποχρε�ώσής ονομαστικοποι�ήσής τών μετοχώ� ν απο�  αρμο� δια αρχή� , εφο� σον
υπα� ρχει σχετική�  προ� βλεψή, διαφορετικα�  προσκομι�ζεται υπευ� θυνή δή� λώσή του διαγώνιζο� μενου,

ii)  ε�γκυρή  και  ενήμερώμε�νή  κατα� στασή  προσώ� πών  που  κατε�χουν  τουλα� χιστον  1%  τών
μετοχώ� ν ή�  δικαιώμα� τών ψή� φου,

iii) εα� ν δεν τήρει�ται τε�τοια κατα� στασή, προσκομι�ζεται σχετική�  κατα� στασή προσώ� πών, που
κατε�χουν τουλα� χιστον ε�να τοις εκατο�  (1%) τών μετοχώ� ν ή�  δικαιώμα� τών ψή� φου, συ� μφώνα με τήν
τελευται�α  Γενική�  Συνε�λευσή,  αν  τα  προ� σώπα  αυτα�  ει�ναι  γνώστα�  στήν  εταιρει�α.  Σε  αντι�θετή
περι�πτώσή,  ή  εταιρει�α  αιτιολογει�  τους  λο�γους  που  δεν  ει�ναι  γνώστα�  τα  ώς  α� νώ  προ� σώπα, ή  δε
αναθε�τουσα  αρχή�  δεν  διαθε�τει  διακριτική�  ευχε�ρεια  κατα�  τήν  κρι�σή  τής  αιτιολογι�ας  αυτή� ς.
Εναπο� κειται  στήν αναθε�τουσα αρχή�  να αποδει�ξει  τή δυνατο� τήτα τής εταιρει�ας  να υποβα� λλει  τήν
προαναφερο� μενή  κατα� στασή,  διαφορετικα�  ή  μή  υποβολή�  τής  σχετική� ς  κατα� στασής  δεν  επιφε�ρει
ε�ννομες συνε�πειες σε βα� ρος τής εταιρει�ας. 

Όλα τα ανώτε�ρώ ε�γγραφα πρε�πει  να  ει�ναι  επικυρώμε�να  απο�  τήν  κατα�  νο� μον  αρμο� δια  αρχή�  του
κρα� τους τής ε�δρας του υποψήφι�ου και να συνοδευ� ονται απο�  επι�σήμή μετα� φρασή στήν ελλήνική� .
      
Ελλει�ψεις στα δικαιολογήτικα�  ονομαστικοποι�ήσής τών μετοχώ� ν συμπλήρώ� νονται, κατα�  το α� ρθρο 9
τής παρου� σας.

Περαιτε�ρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβα� λλεται ή υπευ� θυνή δή� λώσή τής κοινή� ς απο� φασής
τών  Υπουργώ� ν  Ανα� πτυξής  και  Επικρατει�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�νή
συ� μφώνα με το α� ρθρο 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για  τήν  περι�πτώσή  του  α� ρθρου  22.Α.9.  τής  παρου� σας  διακή� ρυξής,  υπευ� θυνή  δή� λώσή  του
προσφε�ροντος ο� τι δεν ε�χει εκδοθει� σε βα� ρος του απο� φασή αποκλεισμου� .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσον  αφορα�  τήν  καταλλήλο� τήτα  για  τήν  α� σκήσή  τής  επαγγελματική� ς  δραστήριο� τήτας,  οι
προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστήμε�νοι στήν Ελλα� δα υποβα� λλουν βεβαι�ώσή εγγραφή� ς στο Μ.Ε.ΕΠ
με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιο� δου ισχυ� ος, συ� μφώνα με το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο�
τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ος  του  τελευται�ου  βεβαι�ώσή  εγγραφή� ς  στο  Τμή� μα  Ι  του  Μήτρώ� ου
Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών Δήμοσι�ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)151, ή�  βεβαι�ώσή εγγραφή� ς στα Μήτρώ� α
Περιφερειακώ� ν Ενοτή� τών, ανα�  περι�πτώσή, στήν/στις κατήγορι�α/ες Οικοδομικά Η/Μ, Οδοποιία.

(β) Οι  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστήμε�νοι  σε  λοιπα�  κρα� τή  με�λή  τής  Ευρώπαι@κή� ς  Ένώσής
προσκομι�ζουν  τις  δήλώ� σεις  και  πιστοποιήτικα�  που  περιγρα� φονται  στο  Παρα� ρτήμα  XI του

41

ΑΔΑ: 6ΑΝΖΩΗΑ-Ψ5Φ





Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστήμε�νοι  σε  κρα� τος  με�λος  του  Ευρώπαι@κου�  Οικονομικου�
Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ) ή�  σε τρι�τες χώ� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρώ� σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�
ανα� θεσή  δήμο� σια  συ� μβασή  καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτή� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικε�ς
σήμειώ� σεις του σχετικου�  με τήν Ένώσή Προσαρτή� ματος I τής ώς α� νώ Συμφώνι�ας, ή�  σε τρι�τες χώ� ρες
που  δεν  εμπι�πτουν  στήν  προήγου� μενή   περι�πτώσή  και  ε�χουν  συνα� ψει  διμερει�ς  ή�  πολυμερει�ς
συμφώνι�ες  με τήν Ένώσή σε θε�ματα διαδικασιώ� ν ανα� θεσής δήμοσι�ών συμβα� σεών,  προσκομι�ζουν
πιστοποιήτικο�  αντι�στοιχου επαγγελματικου�  ή�  εμπορικου�  μήτρώ� ου. Στήν περι�πτώσή που χώ� ρα δεν
τήρει�  τε�τοιο  μήτρώ� ο,  το  ε�γγραφο  ή�  το  πιστοποιήτικο�  μπορει�  να  αντικαθι�σταται  απο�  ε�νορκή
βεβαι�ώσή ή� , στα κρα� τή - με�λή ή�  στις χώ� ρες ο� που δεν προβλε�πεται ε�νορκή βεβαι�ώσή, απο�  υπευ� θυνή
δή� λώσή του ενδιαφερομε�νου ενώ� πιον αρμο� διας δικαστική� ς ή�  διοικήτική� ς αρχή� ς, συμβολαιογρα� φου ή�
αρμο� διου επαγγελματικου�  ή�  εμπορικου�  οργανισμου�  τής χώ� ρας καταγώγή� ς ή�  τής χώ� ρας ο� που ει�ναι
εγκατεστήμε�νος  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας,  ο� τι  δεν  τήρει�ται  τε�τοιο  μήτρώ� ο  και  ο� τι  ασκει�  τή
δραστήριο� τήτα του α� ρθρου 21 τής παρου� σας.

 Τα ώς α� νώ δικαιολογήτικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθει�  ε�ώς τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν απο�  τήν υποβολή�  τους, εκτο� ς αν συ� μφώνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις
ε�κδοσής  αυτώ� ν  προβλε�πεται  συγκεκριμε�νος  χρο� νος  ισχυ� ος  και  ει�ναι  σε  ισχυ�  κατα�  τήν  υποβολή�
τους152

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομική�  και χρήματοοικονομική�  επα� ρκεια τών οικονομικώ� ν φορε�ών αποδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή�  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

 ει�τε απο�  τή βεβαι�ώσή εγγραφή� ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποι�α αποτελει�  τεκμή� ριο τών πλήροφοριώ� ν
που περιε�χει, με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιο� δου ισχυ� ος, συ� μφώνα με το α� ρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και  απο�  τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή ισχυ� ος  του  τελευται�ου,  βεβαι�ώσή  εγγραφή� ς  στο
Τμή� μα ΙΙ του Μήτρώ� ου Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών Δήμοσι�ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ει�τε, στήν περι�πτώσή που οι απαιτή� σεις του α� ρθρου 22.Γ δεν καλυ� πτονται  απο�  τήν ώς α� νώ
βεβαι�ώσή εγγραφή� ς,  με τήν υποβολή�  ενο� ς  ή�  περισσο� τερών απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που
προβλε�πονται  στο  Με�ρος  Ι  του  Παραρτή� ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικα�  με�σα  για  τα  κριτή� ρια
επιλογή� ς) του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016. 

Σε κα� θε περι�πτώσή,  ή βεβαι�ώσή εγγραφή� ς μπορει� να υποβα� λλεται για τήν απο� δειξή μο� νο ορισμε�νών
απαιτή� σεών οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς επα� ρκειας του α� ρθρου 22.Γ, ενώ�  για τήν απο� δειξή
τών λοιπώ� ν απαιτή� σεών μπορου� ν να προσκομι�ζονται  ε�να ή�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα
που προβλε�πονται στο Με�ρος Ι του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανα� λογα με τήν τιθε�μενή
στο α� ρθρο 22.Γ απαι�τήσή.

Ειδικα� ,  για  τήν  απο� δειξή  τής  απαι�τήσής  τής  μή  υπε�ρβασής  τών ανώ� τατών  επιτρεπτώ� ν  ορι�ών
ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικώ� ν συμβα� σεών:

 με τήν υποβολή�  ενήμερο� τήτας πτυχι�ου εν ισχυ� ει, συνοδευο� μενής, ανα�  περι�πτώσή, απο�  πι�νακα
ο� λών τών υπο�  εκτε�λεσή ε�ργών (ει�τε ώς μεμονώμε�νος ανα� δοχος ει�τε στο πλαι�σιο κοινοπραξι�ας
ή�  υπεργολαβι�ας)  και  αναφορα�  για  το  ανεκτε�λεστο  υπο� λοιπο  ανα�  ε�ργο  και  το  συνολικο�
ανεκτε�λεστο,  για  τα  ε�ργα  που  ει�ναι  υπο�  εξε�λιξή  και  δεν  συμπεριλαμβα� νονται  στήν
ενήμερο� τήτα πτυχι�ου ή�

 με τήν υποβολή�  υπευ� θυνής δή� λώσής του προσώρινου�  αναδο�χου, συνοδευο� μενής απο�  πι�νακα
ο� λών τών υπο�  εκτε�λεσή ε�ργών (ει�τε ώς μεμονώμε�νος ανα� δοχος ει�τε στο πλαι�σιο κοινοπραξι�ας
ή�  υπεργολαβι�ας)  και  αναφορα�  για  το  ανεκτε�λεστο  υπο� λοιπο  ανα�  ε�ργο  και  το  συνολικο�
ανεκτε�λεστο, για τις εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις που δεν διαθε�τουν ενήμερο� τήτα πτυχι�ου, κατα�
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τις κει�μενες διατα� ξεις. 

Ειδικα�  για τους εγγεγραμμε�νους στα Μήτρώ� α Περιφερειακώ� ν Ενοτή� τών,  οι απαιτή� σεις του α� ρθρου
22.Γ  αποδεικνυ� ονται  με  τήν  υποβολή�  ενο� ς  ή�  περισσο� τερών  απο�  τα  αποδεικτικα�  με�σα  που
προβλε�πονται στο Με�ρος Ι του Παραρτή� ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα�  με�σα για τα κριτή� ρια επιλογή� ς) του
Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή�
διαθε�τουν πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής που συμμορφώ� νονται  με  τα ευρώπαι@κα�
προ� τυπα  πιστοποι�ήσής,  κατα�  τήν  ε�ννοια  του  Παραρτή� ματος  VII του  Προσαρτή� ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορου� ν να προσκομι�ζουν στις αναθε�τουσες αρχε�ς πιστοποιήτικο�  εγγραφή� ς εκδιδο� μενο
απο�  τήν αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ήσής,
κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφο 9 του παρο� ντος α� ρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σήμους  καταλο�γους  ή�
διαθε�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  κατα�  τα  ανώτε�ρώ,  υποβα� λλουν  ώς
δικαιολογήτικα�  ε�να ή�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος Ι  του
Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανο� τήτα τών οικονομικώ� ν φορε�ών αποδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή�  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ει�τε απο�  τή βεβαι�ώσή εγγραφή� ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποι�α αποτελει�  τεκμή� ριο τών πλήροφοριώ� ν
που περιε�χει με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιο� δου ισχυ� ος, συ� μφώνα με το α� ρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και  απο�  τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή ισχυ� ος  του  τελευται�ου,  βεβαι�ώσή  εγγραφή� ς  στο
Τμή� μα ΙΙ του Μήτρώ� ου Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών Δήμοσι�ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ει�τε, στήν περι�πτώσή που οι απαιτή� σεις του α� ρθρου 22.Δ δεν καλυ� πτονται απο�  τήν ώς α� νώ
βεβαι�ώσή εγγραφή� ς,  με τήν υποβολή�  ενο� ς  ή�  περισσο� τερών απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που
προβλε�πονται  στο  Με�ρος  ΙΙ  του  Παραρτή� ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικα�  με�σα  για  τα  κριτή� ρια
επιλογή� ς) του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016, ανα� λογα με τήν τιθε�μενή στο α� ρθρο 22.Δ
απαι�τήσή.

Σε κα� θε περι�πτώσή,  ή βεβαι�ώσή εγγραφή� ς μπορει� να υποβα� λλεται για τήν απο� δειξή μο� νο ορισμε�νών
απαιτή� σεών τεχνική� ς και επαγγελματική� ς ικανο� τήτας του α� ρθρου 22.Δ, ενώ�  για τήν απο� δειξή τών
λοιπώ� ν απαιτή� σεών μπορου� ν να προσκομι�ζονται  ε�να ή�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που
προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικα�  για τους εγγεγραμμε�νους στα Μήτρώ� α Περιφερειακώ� ν Ενοτή� τών,   οι απαιτή� σεις του α� ρθρου
22.Δ  αποδεικνυ� ονται  με  τήν  υποβολή�  ενο� ς  ή�  περισσο� τερών  απο�  τα  αποδεικτικα�  με�σα  που
προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτή� ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα�  με�σα για τα κριτή� ρια επιλογή� ς) του
Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους ή�
διαθε�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  που  συμμορφώ� νονται  με  τα
ευρώπαι@κα�  προ� τυπα πιστοποι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννοια του Παραρτή� ματος VII του Προσαρτή� ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιήτικο�
εγγραφή� ς εκδιδο� μενο απο�  τήν αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ήσής, κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφο 9
του παρο� ντος α� ρθρου .
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(γ) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σήμους  καταλο�γους  ή�
διαθε�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  κατα�  τα  ανώτε�ρώ, υποβα� λλουν ώς
δικαιολογήτικα�  ε�να ή�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του
Παραρτή� 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.153

23.7   Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε154

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περι�πτώσή  νομικου�  προσώ� που,  υποβα� λλονται  ήλεκτρονικα� ,  με�σώ  τής  λειτουργικο� τήτας
«Επικοινώνι�α», με θε�μα: “Δικαιολογήτικα�  Προσώρινου�  Αναδο�χου- Κατακυ� ρώσή’’, τα νομιμοποιήτικα�
ε�γγραφα απο�  τα οποι�α  προκυ� πτει  ή  εξουσι�α  υπογραφή� ς  του  νομι�μου εκπροσώ� που και  τα  οποι�α
πρε�πει να ε�χουν εκδοθει�  ε�ώς τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν απο�  τήν υποβολή�  τους155, εκτο� ς αν
συ� μφώνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις αυτώ� ν φε�ρουν συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος 

Ειδικο� τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτώ� σεις που ο οικονομικο� ς φορε�ας ει�ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα� φεται υποχρεώτικα�
ή�  προαιρετικα�  στο ΓΕΜΗ και δήλώ� νει τήν εκπροσώ� πήσή και τις μεταβολε�ς τής στο ΓΕΜΗ:156

α) για τήν 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 157.  

β)  Για  τήν  απο� δειξή  τής  νο� μιμής  συ� στασής  και  τών  μεταβολώ� ν  του  νομικου�  προσώ� που,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποι�ο πρε�πει να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μή� νες πριν απο�
τήν υποβολή�  του.

2) Στις  λοιπε�ς  περιπτώ� σεις  τα,  κατα�  περι�πτώσή,  νομιμοποιήτικα�  ε�γγραφα συ� στασής και  νο� μιμής
εκπροσώ� πήσής  (ο� πώς  καταστατικα� ,  πιστοποιήτικα�  μεταβολώ� ν,  αντι�στοιχα  ΦΕΚ,  αποφα� σεις
συγκρο� τήσής  οργα� νών  διοι�κήσής  σε  σώ� μα,  κλπ.,  ανα� λογα  με  τή  νομική�  μορφή�  του  οικονομικου�
φορε�α),  συνοδευο� μενα  απο�  υπευ� θυνή  δή� λώσή  του  νο� μιμου  εκπροσώ� που  ο� τι  εξακολουθου� ν  να
ισχυ� ουν κατα�  τήν υποβολή�  τους.

Σε περι�πτώσή που για τή διενε�ργεια τής παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θεσής ε�χουν χορήγήθει�  εξουσι�ες
σε  προ� σώπο  πλε�ον  αυτώ� ν  που  αναφε�ρονται  στα  παραπα� νώ  ε�γγραφα,  προσκομι�ζεται  επιπλε�ον
απο� φασή-  πρακτικο�  του  αρμοδι�ου  καταστατικου�  οργα� νου  διοι�κήσής  του  νομικου�  προσώ� που
χορήγή� θήκαν οι σχετικε�ς εξουσι�ες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομι�ζουν  τα  προβλεπο� μενα,  κατα�  τή  νομοθεσι�α  τής
χώ� ρας εγκατα� στασής, αποδεικτικα�  ε�γγραφα, και εφο� σον δεν προβλε�πονται, υπευ� θυνή δή� λώσή  του
νο� μιμου  εκπροσώ� που,  απο�  τήν  οποι�α  αποδεικνυ� ονται  τα  ανώτε�ρώ  ώς  προς  τή  νο� μιμή  συ� στασή,

44

ΑΔΑ: 6ΑΝΖΩΗΑ-Ψ5Φ





μεταβολε�ς και εκπροσώ� πήσή του οικονομικου�  φορε�α.
Οι ώς α� νώ υπευ� θυνες δήλώ� σεις γι�νονται αποδεκτε�ς, εφο� σον ε�χουν συνταχθει�  μετα�  τήν κοινοποι�ήσή
τής προ� σκλήσής για τήν υποβολή�  τών δικαιολογήτικώ� ν.
Απο�  τα ανώτε�ρώ ε�γγραφα πρε�πει να προκυ� πτουν ή νο� μιμή συ� στασή  του οικονομικου�  φορε�α, ο� λες οι
σχετικε�ς τροποποιή� σεις τών καταστατικώ� ν, το/τα προ� σώπο/α που δεσμευ� ει/ουν νο� μιμα τήν εταιρι�α
κατα�  τήν  ήμερομήνι�α  διενε�ργειας  του  διαγώνισμου�  (νο� μιμος  εκπρο� σώπος,  δικαι�ώμα  υπογραφή� ς
κλπ.),  τυχο� ν  τρι�τοι,  στους  οποι�ους  ε�χει  χορήγήθει�  εξουσι�α  εκπροσώ� πήσής,  καθώ� ς  και  ή  θήτει�α
του/τών ή� /και τών μελώ� ν του οργα� νου διοι�κήσής/ νο� μιμου εκπροσώ� που.

Γ. Οι ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών που υποβα� λλουν κοινή�  προσφορα� ,  υποβα� λλουν τα παραπα� νώ,
κατα�  περι�πτώσή δικαιολογήτικα� , για κα� θε οικονομικο�  φορε�α που συμμετε�χει στήν ε�νώσή, συ� μφώνα
με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σε περι�πτώσή που ο προσφε�ρών ει�ναι φυσικο�  προ� σώπο/ ατομική�  επιχει�ρήσή, τα φυσικα� , εφο� σον
ε�χει  χορήγή� σει  εξουσι�ες  εκπροσώ� πήσής  σε  τρι�τα  προ� σώπα,  προσκομι�ζεται  εξουσιοδο� τήσή  του
οικονομικου�  φορε�α.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σήμους  καταλο� γους  ή�  διαθε�τουν
πιστοποι�ήσή απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής που συμμορφώ� νονται με τα ευρώπαι@κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννοια του Παραρτή� ματος VII του Προσαρτή� ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορου� ν να  υποβα� λλουν στις αναθε�τουσες αρχε�ς πιστοποιήτικο�  εγγραφή� ς εκδιδο� μενο απο�  τήν
αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ήσής.
Στα πιστοποιήτικα�  αυτα�  αναφε�ρονται τα δικαιολογήτικα�  βα� σει τών οποι�ών ε�γινε ή εγγραφή�  τών
εν λο� γώ οικονομικώ� ν φορε�ών στον επι�σήμο κατα� λογο ή�  ή πιστοποι�ήσή και ή κατα� ταξή στον εν
λο� γώ κατα� λογο.
Η πιστοποιου� μενή εγγραφή�  στους επι�σήμους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς ή�  το
πιστοποιήτικο� ,  που  εκδι�δεται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ήσής,  συνιστα�  τεκμή� ριο
καταλλήλο� τήτας ο� σον αφορα�  τις απαιτή� σεις ποιοτική� ς επιλογή� ς, τις οποι�ες καλυ� πτει ο επι�σήμος
κατα� λογος ή�  το πιστοποιήτικο� .
Οι οικονομικοι�  φορει�ς  που ει�ναι εγγεγραμμε�νοι  σε επι�σήμους καταλο� γους απαλλα� σσονται απο�
τήν υποχρε�ώσή υποβολή� ς τών δικαιολογήτικώ� ν που αναφε�ρονται στο πιστοποιήτικο�  εγγραφή� ς
τους.

(β) Οι οικονομικοι�  φορει�ς που ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τα� ξεις 3ή ε�ώς και 7ή, με�χρι τή
λή� ξή  τής  μεταβατική� ς  περιο� δου  ισχυ� ος,  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  65  του  π.δ.  71/2019,
υποβα� λλοντας «Ενήμερο� τήτα Πτυχι�ου» εν ισχυ�  απαλλα� σσονται  απο�  τήν υποχρε�ώσή υποβολή� ς
τών δικαιολογήτικώ� ν 158:
-  απο� σπασμα  ποινικου�  μήτρώ� ου  του  α� ρθρου  23.3.(α)  τής  παρου� σας  για  τον  Προ� εδρο  και
Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο εργολήπτική� ς επιχει�ρήσής.  Για τα λοιπα�  με�λή του Δ.Σ τής εταιρει�ας, θα
πρε�πει να υποβλήθει�  αυτοτελώ� ς απο� σπασμα ποινικου�  μήτρώ� ου, καθο� σον τα προ� σώπα αυτα�  δεν
καλυ� πτονται απο�  τήν Ενήμερο� τήτα Πτυχι�ου. 
- φορολογική�  και ασφαλιστική�  ενήμερο� τήτα του α� ρθρου 23.3.(β) τής παρου� σας.159

- τα πιστοποιήτικα�  απο�  το αρμο� διο Πρώτοδικει�ο και το ΓΕΜΗ του α� ρθρου 23.3.(γ) τής παρου� σας
υπο�  τήν πρου@ πο� θεσή ο� μώς ο� τι καλυ� πτονται πλή� ρώς (ο� λες οι προβλεπο� μενες περιπτώ� σεις) απο�
τήν Ενήμερο� τήτα Πτυχι�ου.
- το πιστοποιήτικο�  απο�  το αρμο� διο επιμελήτή� ριο ο� σον αφορα�  το λο� γο αποκλεισμου�  του α� ρθρου
22. Α.4. (θ).160

-  το  πιστοποιήτικο�  τής  αρμο� διας  αρχή� ς  για  τήν  ονομαστικοποι�ήσή  τών  μετοχώ� ν  του  α� ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικα�  ε�γγραφα νομιμοποι�ήσής  τής εργολήπτική� ς επιχει�ρήσής.

Σε περι�πτώσή που κα� ποιο απο�  τα ανώτε�ρώ δικαιολογήτικα�  ε�χει λή� ξει, προσκομι�ζεται το σχετικο�
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δικαιολογήτικο�  εν ισχυ� . Εφο� σον στήν Ενήμερο� τήτα Πτυχι�ου δεν αναφε�ρεται ρήτα�  ο� τι τα στελε�χή
του πτυχι�ου του προσφε�ροντα ει�ναι ασφαλιστικώ� ς ενή� μερα στον  eΕΦΚΑ (τομε�ας πρώ� ήν ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ο  προσφε�ρών  προσκομι�ζει  επιπλε�ον  τής  ενήμερο� τήτας  πτυχι�ου,  ασφαλιστική�
ενήμερο� τήτα για τα στελε�χή αυτα� .

Απο�  τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιήτικο�  εγγραφή� ς στο Τμή� μα ΙΙ του
Μήτρώ� ου  Εργολήπτικώ� ν  Επιχειρή� σεών  Δήμοσι�ών  Έργών  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελει�  επι�σήμο
κατα� λογο  και  απαλλα� σσει  τις  εγγεγραμμε�νες  εργολήπτικε�ς  επιχειρή� σεις  απο�  τήν  προσκο� μισή
τών αποδεικτικώ� ν με�σών που προβλε�πονται στα α� ρθρα 47 επο� μενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περι�πτώσή που οικονομικο� ς φορε�ας επιθυμει�  να στήριχθει�  στις ικανο� τήτες α� λλών φορε�ών,
ή  απο� δειξή  ο� τι  θα  ε�χει  στή  δια� θεσή�  του  τους  αναγκαι�ους  πο� ρους,  γι�νεται  με  τήν   υποβολή�
σχετικου�  συμφώνήτικου�  τών φορε�ών αυτώ� ν για τον σκοπο�  αυτο� .

Ειδικο� τερα,  προσκομι�ζεται  ε�γγραφο (συμφώνήτικο�  ή�  σε  περι�πτώσή νομικου�  προσώ� που απο� φασή
του αρμοδι�ου οργα� νου διοι�κήσής αυτου�  ή�  σε περι�πτώσή φυσικου�  προσώ� που υπευ� θυνή δή� λώσή), δυ-
να� μει του οποι�ου αμφο� τεροι, διαγώνιζο� μενος  οικονομικο� ς φορε�ας και τρι�τος φορε�ας, εγκρι�νουν τή
μεταξυ�  τους συνεργασι�α για τήν κατα�  περι�πτώσή παροχή�  προς τον διαγώνιζο� μενο τής χρήματοοικο-
νομική� ς ή� /και τεχνική� ς ή� /και επαγγελματική� ς ικανο� τήτας του φορε�α, ώ� στε αυτή�  να ει�ναι στή δια� θεσή
του διαγώνιζο� μενου  για τήν εκτε�λεσή τής Συ� μβασής. Η σχετική�  αναφορα�  θα πρε�πει να ει�ναι λεπτομε-
ρή� ς και να αναφε�ρει κατ’ ελα� χιστον τους συγκεκριμε�νους πο� ρους που θα ει�ναι διαθε�σιμοι για τήν
εκτε�λεσή τής συ� μβασής και τον τρο� πο δια του οποι�ου θα χρήσιμοποιήθου� ν αυτοι�  για τήν εκτε�λεσή
τής συ� μβασής. Ο τρι�τος θα δεσμευ� εται ρήτα�  ο� τι θα διαθε�σει στον διαγώνιζο� μενο τους συγκεκριμε�νους
πο� ρους κατα�  τή δια� ρκεια τής συ� μβασής και ο διαγώνιζο� μενος  ο� τι θα κα� νει χρή� σή αυτώ� ν σε περι�πτώ-
σή που του ανατεθει�  ή συ� μβασή. Σε περι�πτώσή που ο τρι�τος διαθε�τει χρήματοοικονομική�  επα� ρκεια,
θα δήλώ� νει επι�σής ο� τι καθι�σταται απο�  κοινου�  με τον διαγώνιζο� μενο υπευ� θυνος για τήν εκτε�λεσή τής
συ� μβασής. Σε περι�πτώσή που ο τρι�τος διαθε�τει στοιχει�α τεχνική� ς ή�  επαγγελματική� ς καταλλήλο� τήτας
που σχετι�ζονται με τους τι�τλους σπουδώ� ν και τα επαγγελματικα�  προσο� ντα που ορι�ζονται στήν περι�-
πτώσή στ’ του Με�ρους ΙΙ του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016 ή�  με τήν
σχετική�  επαγγελματική�  εμπειρι�α,  θα δεσμευ� εται ο� τι θα εκτελε�σει  τις εργασι�ες ή�  υπήρεσι�ες για τις
οποι�ες απαιτου� νται οι συγκεκριμε�νες ικανο� τήτες, δήλώ� νοντας το τμή� μα τής συ� μβασής που θα εκτε-
λε�σει.

23. 11 Επισήμαι�νεται ο� τι γι�νονται αποδεκτε�ς:
• οι  ε�νορκες  βεβαιώ� σεις  που  αναφε�ρονται  στήν  παρου� σα  Διακή� ρυξή,  εφο� σον  ε�χουν
συνταχθει� ε�ώς τρεις (3) μή� νες πριν απο�  τήν υποβολή�  τους, 
• οι υπευ� θυνες δήλώ� σεις, εφο� σον ε�χουν συνταχθει�  μετα�  τήν κοινοποι�ήσή τής προ� σκλήσής
για τήν υποβολή�  τών δικαιολογήτικώ� ν161 Σήμειώ� νεται ο� τι δεν απαιτει�ται θεώ� ρήσή του γνήσι�ου τής
υπογραφή� ς τους.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα�  τών  διαγώνιζομε�νών  περιλαμβα� νει  τους  ακο� λουθους  ήλεκτρονικου� ς
υποφακε�λους:
(α)  υποφα� κελο με τήν ε�νδειξή «Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς»
 (β)  υποφα� κελο με τήν ε�νδειξή «Οικονομική�  Προσφορα� »
συ� μφώνα με τα κατώτε�ρώ:

24.2 Ο ήλεκτρονικο� ς υποφα� κελος «Δικαιολογήτικα�  Συμμετοχή� ς» πρε�πει, επι�  ποινή�  αποκλεισμου� ,
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να περιε�χει τα ακο� λουθα υπο�  (α) και (β) στοιχει�α::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επι�σής δυ� ναται να περιλαμβα� νει και συνοδευτική�  υπευ� θυνή δή� λώσή, με τήν οποι�α ο οικονομικο� ς
φορε�ας  μπορει�  να  διευκρινι�ζει  τις  δήλώ� σεις  και  πλήροφορι�ες  που  παρε�χει  στο  ΕΕΕΣ.  Η
συνοδευτική�  υπευ� θυνή δή� λώσή υπογρα� φεται, συ� μφώνα με ο� σα προβλε�πονται στο α� ρθρο 79Α του
ι�διου ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

. 162

24.3  Ο  ήλεκτρονικο� ς  υποφα� κελος  «Οικονομική�  Προσφορα� »  περιε�χει  το  αρχει�ο  pdf,  το  οποι�ο
παρα� γεται  απο�  το  υποσυ� στήμα,  αφου�  συμπλήρώθου� ν  καταλλή� λώς  οι  σχετικε�ς  φο� ρμες και
υπογρα� φεται,  τουλα� χιστον  με  προήγμε�νή  ήλεκτρονική�  υπογραφή� ,  ή  οποι�α  υποστήρι�ζεται  απο�
αναγνώρισμε�νο (εγκεκριμε�νο) πιστοποιήτικο� .

24.4 Στήν περι�πτώσή που με τήν προσφορα�  υποβα� λλονται  δήμο� σια ή� /  και  ιδιώτικα�  ε�γγραφα,
αυτα�  γι�νονται αποδεκτα� , συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2 β τής 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�ρών οικονομικο� ς φορε�ας αναφε�ρει στήν προσφορα�  του το τμή� μα τής συ� μβασής που
προτι�θεται να αναθε�σει υπο�  μορφή�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους,  καθώ� ς και τους υπεργολα� βους που
προτει�νει. Αν ο ανα� δοχος προ� τεινε συγκεκριμε�νους υπεργολα� βους κατα�  τήν υποβολή�  τής προσφορα� ς
του, υποχρεου� ται, κατα�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής εκτε�λεσής, να προσκομι�σει τήν υπεργολαβική�
συ� μβασή. Η Διευθυ� νουσα Υπήρεσι�α μπορει�  να χορήγή� σει προθεσμι�α στον ανα� δοχο κατ’ αι�τήσή�  του,
για τήν προσκο� μισή τής υπεργολαβική� ς συ� μβασής με τον αρχικώ� ς προταθε�ντα υπεργολα� βο ή�  α� λλον,
που  διαθε�τει  τα  αναγκαι�α,  κατα�  τήν  κρι�σή  τής  υπήρεσι�ας  αυτή� ς,  προσο� ντα,  εφο� σον  συντρε�χει
σοβαρο� ς λο�γος. 163 

25.2 Η τή� ρήσή τών υποχρεώ� σεών τής παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο�  υπεργολα� βους δεν
αι�ρει τήν ευθυ� νή του κυρι�ου αναδο�χου.

25.3 .................................................................... 164

25.4  Η αναθε�τουσα αρχή� :

α) ελε�γχει  τήν  επαγγελματική�  καταλλήλο� τήτα  του  υπεργολα� βου  να  εκτελε�σει  το  προς  ανα� θεσή
τμή� μα, κατα�  τήν ε�ννοια του α� ρθρου 22.Β (α� ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευ� ει
τή μή συνδρομή� ,  στο προ� σώπο�  του, τών λο�γώ αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(α� ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ� μφώνα με τα κατα�  περι�πτώσή ειδικώ� ς προβλεπο� μενα
στο α� ρθρο 23 τής παρου� σας (α� ρθρα 79 ε�ώς 81 ν. 4412/2016). 165

β) απαιτει�  υποχρεώτικα�  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α  να  αντικαταστή� σει  ε�ναν  υπεργολα� βο,  ο� ταν
κατο� πιν  του  ελε�γχου  και  τής  επαλή� θευσής  τής  ώς  α� νώ  περι�πτώσής  (α),  διαπιστώ� νεται  ο� τι  δεν
πλήρου� νται οι  ο� ροι επαγγελματική� ς καταλλήλλο� τήτας του υπεργολα� βου ή�  ο� ταν συντρε�χουν οι ώς
α� νώ λο�γοι αποκλεισμου�  του.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κα� θε διαφορα�  μεταξυ�  τών συμβαλλο� μενών μερώ� ν που προκυ� πτει ή�  σχετι�ζεται με τήν  ερμήνει�α και/ ή�
το κυ� ρος και/ή�  τήν εφαρμογή�  και/ή�  τήν εκτε�λεσή τής συμβα� σής  επιλυ� εται με τήν α� σκήσή προσφυγή� ς
ή�  αγώγή� ς στο διοικήτικο�  εφετει�ο τής περιφε�ρειας, στήν οποι�α ε�χει υπογρα� φει ή συ� μβασή συ� μφώνα
με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 175 ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  ε�γκρισή  κατασκευή� ς  του  δήμοπρατου� μενου  ε�ργου,  αποφασι�στήκε  με  τήν  αριθμ.  80/
2020 (ΑΔΑ: ΨΓΗ6ΩΗΑ-ΒΚΝ) Απο� φασή Δήμοτικου�  Συμβουλι�ου .

26.2  Ο  Κυ� ριος  του  Έργου  μπορει�  να  εγκαταστή� σει  για  το  ε�ργο  αυτο�  Τεχνικο�  Συ� μβουλο.  Ο
Ανα� δοχος  του  ε�ργου,  ε�χει  τήν  υποχρε�ώσή  να  διευκολυ� νει  τις  δραστήριο� τήτες  του  Τεχνικου�
Συμβου� λου, που πήγα� ζουν απο�  τή συμβατική�  σχε�σή τής Υπήρεσι�ας με αυτο� ν.

26.3 Οι προσφε�ροντες, με τήν υποβολή�  τής προσφορα� ς τους, αποδε�χονται ανεπιφυ� λακτα τους
ο� ρους τής παρου� σας Διακή� ρυξής 

26.  4 Η Αναθε�τουσα Αρχή�  ενήμερώ� νει  το φυσικο�  προ� σώπο που υπογρα� φει  τήν προσφορα�  ώς
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προσφε�ρών ή�  ώς νο� μιμος εκπρο� σώπος προσφε�ροντος, ο� τι ή ι�δια ή�  και τρι�τοι, κατ’ εντολή�  και για
λογαριασμο�  τής, θα επεξεργα� ζονται προσώπικα�  δεδομε�να που περιε�χονται στους φακε�λους τής
προσφορα� ς  και  τα  αποδεικτικα�  με�σα  τα  οποι�α  υποβα� λλονται  σε  αυτή� ν,  στο  πλαι�σιο  του
παρο� ντος  Διαγώνισμου� ,  για  το  σκοπο�  τής  αξιολο� γήσής  τών  προσφορώ� ν  και  τής  ενήμε�ρώσής
ε�τερών  συμμετεχο� ντών  σε  αυτο� ν,  λαμβα� νοντας  κα� θε  ευ� λογο  με�τρο  για  τή  διασφα� λισή  του
απο� ρρήτου και τής ασφα� λειας τής επεξεργασι�ας τών δεδομε�νών και τής προστασι�ας τους απο�
κα� θε  μορφή� ς  αθε�μιτή  επεξεργασι�α,  συ� μφώνα  με  τις  διατα� ξεις  τής  κει�μενής  νομοθεσι�ας  περι�
προστασι�ας προσώπικώ� ν δεδομε�νών.

26.  5 Αν,  μετα�  απο�  τήν  τυχο� ν  οριστικοποι�ήσή  τής  ε�κπτώσής  του  αναδο� χου,  συ� μφώνα  με  τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 160 του ν.  4412/2016,  ή Προι@σταμε�νή Αρχή�  αποφασι�σει  τήν
ολοκλή� ρώσή  του  ε�ργου,  προσκαλει�  τον  επο� μενο  κατα�  σειρα�  μειοδο� τή  του  παρο� ντος
διαγώνισμου�  και  του  προτει�νει  να  αναλα� βει  αυτο� ς  το  ε�ργο  ολοκλή� ρώσής  τής  ε�κπτώτής
εργολαβι�ας, με τους ι�διους ο� ρους και πρου@ ποθε�σεις και βα� σει τής προσφορα� ς που υπε�βαλε στον
διαγώνισμο� .  Η συ� μβασή εκτε�λεσής συνα� πτεται,  εφο� σον εντο� ς  δεκαπε�ντε (15) ήμερώ� ν απο�  τήν
κοινοποι�ήσή  τής  προ� τασής  περιε�λθει  στήν  Προι@σταμε�νή  Αρχή�  ε�γγραφή  και  ανεπιφυ� λακτή
αποδοχή�  τής.  Η α� πρακτή πα� ροδος τής προθεσμι�ας θεώρει�ται ώς απο� ρριψή τής προ� τασής. Αν ο
ανώτε�ρώ μειοδο� τής δεν δεχθει�  τήν προ� τασή συ� ναψής συ� μβασής, ή Προι@σταμε�νή Αρχή�  προσκαλει�
τον επο� μενο κατα�  σειρα�  μειοδο� τή, ακολουθώ� ντας κατα�  τα λοιπα�  τήν ι�δια διαδικασι�α. Εφο� σον και
αυτο� ς  απορρι�ψει  τήν  προ� τασή,  ή  Προι@σταμε�νή  Αρχή�  για  τήν  ανα� δειξή  αναδο� χου  στο  ε�ργο
προσφευ� γει  κατα�  τήν  κρι�σή  τής  ει�τε  στήν  ανοικτή�  δήμοπρασι�α  ει�τε  στή  διαδικασι�α  με
διαπραγμα� τευσή,  κατα�  τις  οικει�ες  διατα� ξεις  του  ν.  4412/2016.

Η διαδικασι�α  τής παρου� σας  δεν εφαρμο� ζεται  μο� νο  στήν  περι�πτώσή  που  ή  Προι@σταμε�νή  Αρχή�
κρι�νει,  ο� τι  οι  παραπα� νώ προσφορε�ς  δεν ει�ναι ικανοποιήτικε�ς  για τον κυ� ριο του ε�ργου ή�  ε�χουν
επε�λθει  λο� γώ  εφαρμογή� ς  νε�ών  κανονισμώ� ν  αλλαγε�ς  στον  τρο� πο  κατασκευή� ς  του  ε�ργου,  ενώ�
μπορει�  να  εφαρμο� ζεται  αναλογικα�  και  σε  περι�πτώσή  ολοκλή� ρώσής  του  ε�ργου,  υ� στερα  απο�
αυτοδι�καιή δια� λυσή τής συ� μβασής κατο� πιν πτώ� χευσής του αναδο� χου ή�  δια� λυσή με υπαιτιο� τήτα
του κυρι�ου του ε�ργου κατα�  τις κει�μενες διατα� ξεις.

26.6 ………………………………………….166

 
Χαλκίδα , Ιούλιος 2021

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

           Η  υπάλληλος 

      Μαρία Μουρσελλά

   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.

Παρασκευή Κούκουρα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

Δάφνη Παπανέστη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν αριθμο�  πρώτ. ……………………………………………… απο� φασή Οικονομική� ς Επιτροπή� ς Δή� μου
Χαλκιδε�ών

Η Δή� μαρχος Χαλκιδε�ών

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ
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1     Για τήν ε�ννοια τών “κα� τώ τών ορι�ών” δήμοσι�ών συμβα� σεών, πρβ. α� ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.

4412/2016. 
2

  Συμπλήρώ� νονται τα στοιχει�α τής αναθε�τουσας αρχή� ς/ αναθε�τοντος φορε�α (επώνυμι�α, αριθμο� ς

φορολογικου�  μήτρώ� ου,  κώδικο� ς  που  αφορα�  στήν  ήλεκτρονική�  τιμολο�γήσή,  ο� πώς  αυτο� ς
προσδιορι�ζεται  στον  επι�σήμο ιστο� τοπο τής  Γενική� ς  Γραμματει�ας  Πλήροφοριακώ� ν  Συστήμα� τών
Δήμο� σιας Διοι�κήσής (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργει�ου Ψήφιακή� ς Διακυβε�ρνήσής) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
α� ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τοντες  φορει�ς  που  αποτελου� ν
αναθε�τουσες  αρχε�ς  (π.χ.  ΔΕΥΑ)  εφαρμο� ζουν  τις  κανονιστικε�ς  διατα� ξεις  (προ� τυπα  τευ� χή)  που
εκδι�δονται, κατ’ εξουσιοδο� τήσή του α� ρθρου 53 του ν.4412/2016, συ� μφώνα με τήν παρ. 2 περ. β
του α� ρθρου 315 του ν.4412/2016, και, συνεπώ� ς χρήσιμοποιου� ν το παρο� ν τευ� χος για τις συμβα� σεις
ε�ργών  που  αναθε�τουν,  συ� μφώνα με  τις  διατα� ξεις  του  Βιβλι�ου  ΙΙ  του  ν.  4412/2016.  Οι  λοιποι�
αναθε�τοντες φορει�ς δυ� νανται να χρήσιμοποιου� ν το παρο� ν τευ� χος διακή� ρυξής για τις συμβα� σεις
που αναθε�τουν συ� μφώνα με τις διατα� ξεις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.

3
   Στήν περι�πτώσή που πήγή�  χρήματοδο� τήσής ει�ναι ο τακτικο� ς πρου@ πολογισμο� ς,  ή αναθε�τουσα

αρχή�  αναγρα� φει τον αριθμο�  και τή χρονολογι�α τής απο� φασής ανα� λήψής υποχρε�ώσής, εφο� σον ή
προκαλου� μενή δαπα� νή προ� κειται να βαρυ� νει το τρε�χον οικονομικο�  ε�τος, τον αριθμο�  καταχώ� ρισή� ς
τής στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικει�ου φορε�α, καθώ� ς και τον αριθμο�  τής απο� φασής ε�γκρισής τής
πολυετου� ς ανα� λήψής σε περι�πτώσή που ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσο� τερα του ενο� ς οικονομικα�
ε�τή, συ� μφώνα με ο� σα προβλε�πονται στήν παρ. 4 του α� ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περι�
διαδικασι�ας  για τήν ε�κδοσή τής απο� φασής ανα� λήψής υποχρε�ώσής.  Στήν περι�πτώσή που πήγή�
χρήματοδο� τήσής ει�ναι το Προ�γραμμα Δήμο� σιών Επενδυ� σεών, αναγρα� φει τή Συλλογική�  Απο� φασή
Ένταξής και τον ενα� ριθμο. (Πρβλ. α� ρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016). 

4 Συμπλήρώ� νεται ή επώνυμι�α τής αναθε�τουσας αρχή� ς/αναθε�τοντος φορε�α
5     Συμπλήρώ� νεται ο κώδικο� ς που αφορα�  στήν ήλεκτρονική�  τιμολο�γήσή ο� πώς αυτο� ς 

προσδιορι�ζεται στον επι�σήμο ιστο� τοπο τής Γ.Γ. Πλήροφοριακώ� ν Συστήμα� τών του Υπουργει�ου 
Ψήφιακή� ς Διακυβε�ρνήσής 
      (Πρβλ.α� ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
6      Mε�σώ τής λειτουργικο� τήτας ''Επικοινώνι�α'' του υποσυστή� ματος
7   Το ΕΕΕΣ καταρτι�ζεται βα� σει του τυποποιήμε�νου εντυ� που του Παραρτή� ματος 2 του Εκτελεστικου�

Κανονισμου�  (ΕΕ)  2016/7  τής  Επιτροπή� ς  τής  5ής Ιανουαρι�ου  2016  για  τήν  καθιε�ρώσή  του
τυποποιήμε�νου  εντυ� που  για  το  Ευρώπαι@κο�  Έγγραφο  Προμή� θειας  (L 3)  και  παρε�χεται
αποκλειστικα�  σε ήλεκτρονική�  μορφή� . 
Το ΕΕΕΣ φε�ρει υπογραφή�  με ήμερομήνι�α εντο� ς του χρονικου�  διαστή� ματος, κατα�  το οποι�ο μπορου� ν
να υποβα� λλονται προσφορε�ς.
Ο οικονομικο� ς  φορε�ας δυ� ναται  να διευκρινι�ζει  τις  δήλώ� σεις  και  πλήροφορι�ες  που παρε�χει  στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική�  υπευ� θυνή δή� λώσή, τήν οποι�α υποβα� λλει μαζι�  με το ΕΕΕΣ Aπο�  τις 2-5-2019,
παρε�χεται  ή  ήλεκτρονική�  υπήρεσι�α Promitheus  ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφε�ρει  τή
δυνατο� τήτα ήλεκτρονική� ς συ� νταξής και διαχει�ρισής του Ευρώπαι@κου�  Ενιαι�ου Εγγρα� φου Συ� μβασής
(ΕΕΕΣ).  Μπορει�τε  να  δει�τε  τή  σχετική�  ανακοι�νώσή  στή  Διαδικτυακή�  Πυ� λή του  ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθώτικο�  (Επι�σήμή Εφήμερι�δα τής Ευρώπαι@κή� ς Ένώσής L 17/65 τής
23ής  Ιανουαρι�ου  2018)  στον  Εκτελεστικο�  Κανονισμο�  (ΕΕ)  2016/7  για  τήν  καθιε�ρώσή  του
τυποποιήμε�νου εντυ� που για το Ευρώπαι@κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Προμή� θειας , με το οποι�ο επιλυ� θήκαν
τα  σχετικα�  ζήτή� ματα  ορολογι�ας  που  υπή� ρχαν  στο  αρχικο�  επι�σήμο  ελλήνικο�   κει�μενο  του
Εκτελεστικου�  Κανονισμου� ,  Μπορει�τε να δει�τε το σχετικο�  Διορθώτικο�  στήν ακο� λουθή διαδρομή�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

8 Η περι�πτώσή ι) συμπλήρώ� νεται και περιλαμβα� νεται στή Διακή� ρυξή, εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  

προβλε�πει υποδει�γματα εγγρα� φών προς υποβολή�  απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς, π.χ εγγυήτικώ� ν 
επιστολώ� ν.

9 Συμπλήρώ� νονται τυχο� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασής ή�  τευ� χή που ή αναθε�τουσα αρχή�  κρι�νει αναγκαι�α 

με σκοπο�  να περιγρα� ψει ή�  να προσδιορι�σει στοιχει�α τής συ� μβασής ή�  τής διαδικασι�ας συ� ναψής.
10  Πρβλ. α� ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
11  Όταν ει�ναι αδυ� νατο να παρασχεθει�  ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δώρεα� ν ήλεκτρονική�  προ� σβασή

σε  ορισμε�να  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  μπορει�  να  περιλήφθει�  στο  παρο� ν  α� ρθρο  τής  διακή� ρυξής
προ� βλεψή  ο� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  θα  διατεθου� ν  με  με�σα  α� λλα  πλήν  τών
ήλεκτρονικώ� ν  (ο� πώς  το  ταχυδρομει�ο  ή�  α� λλο  κατα� λλήλο  με�σο  ή�  συνδυασμο� ς  ταχυδρομικώ� ν  ή�
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α� λλών  καταλλή� λών  με�σών  και  ήλεκτρονικώ� ν  με�σών)  (τρι�το  εδα� φιο  παρ.  1  α� ρθρου  67   ν.
4412/2016).  Στήν περι�πτώσή αυτή�   προτει�νεται ή ακο� λουθή διατυ� πώσή: «Τα ακο� λουθα ε�γγραφα
τής συ� μβασής ...........................  διατι�θενται  απο�  ………………………….,  οδο� ς  …………………,  πλήροφορι�ες
………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερο� μενοι  μπορου� ν  ακο� μα,  να  λα� βουν  γνώ� σή  τών
παρακα� τώ εγγρα� φών τής συ� μβασής ……, στα γραφει�α τής αναθε�τουσας αρχή� ς κατα�  τις εργα� σιμες
ήμε�ρες και ώ� ρες.»

12   Όταν δεν μπορει� να προσφερθει� ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δώρεα� ν ήλεκτρονική�  προ� σβασή σε

ορισμε�να ε�γγραφα τής συ� μβασής, διο� τι ή αναθε�τουσα αρχή�  προτι�θεται να εφαρμο� σει τήν παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφε�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  τής  διακή� ρυξής,  τα  με�τρα
προστασι�ας  του  εμπιστευτικου�  χαρακτή� ρα  τών  πλήροφοριώ� ν,  τα  οποι�α  απαιτου� νται,  και  τον
τρο� πο  με  τον  οποι�ο  ει�ναι  δυνατή�  ή  προ� σβασή  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  ή
αναθε�τουσα  αρχή�  θα  μπορου� σε  να  αναφε�ρει  ο� τι:  “Ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  αναλαμβα� νει  τήν
υποχρε�ώσή να τήρή� σει εμπιστευτικα�  και να μή γνώστοποιή� σει σε τρι�τους (συμπεριλαμβανομε�νών
τών  εκπροσώ� πών  του  ελλήνικου�  και  διεθνου� ς  Τυ� που),  χώρι�ς  τήν  προήγου� μενή  ε�γγραφή
συγκατα� θεσή τής Αναθε�τουσας Αρχή� ς, τα ανώτε�ρώ ε�γγραφα ή�  πλήροφορι�ες που προκυ� πτουν απο�
αυτα� . Οι οικονομικοι� φορει�ς διασφαλι�ζουν τήν τή� ρήσή τών απαιτή� σεών αυτώ� ν απο�  το προσώπικο�
τους,  τους  υπεργολα� βους  τους  και  κα� θε  α� λλο  τρι�το  προ� σώπο  που  χρήσιμοποιου� ν  κατα�  τήν
ανα� θεσή ή�  εκτε�λεσή τής συ� μβασής. Για τον σκοπο�  αυτο� , κατα�  τήν παραλαβή�  τών εγγρα� φών τής
συ� μβασής, υποβα� λλει υπευ� θυνή δή� λώσή του ν. 1599/1986 με τήν οποι�α δήλώ� νει τα ανώτε�ρώ”.

13  Συμπλήρώ� νεται  απο�  τήν Αναθε�τουσα Αρχή�  με  σαφή� νεια συγκεκριμε�νή  ήμερομήνι�α  (εγκαι�ρώς,

ή� τοι ώς τήν... ), προς αποφυγή�  οιασδή� ποτε συ� γχυσής και αμφιβολι�ας.
14   Συμπλήρώ� νεται ή τε�ταρτή ήμε�ρα πριν απο�  τή λή� ξή τής προθεσμι�ας του α� ρθρου 18 τής παρου� σας. 
15  Πρβλ ε�γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινι�σεις ώς προς τήν τή� ρήσή τών διατυπώ� σεών 

δήμοσιο� τήτας στή διαγώνιστική�  διαδικασι�α σε περι�πτώσή τροποποι�ήσής ο� ρών τής διακή� ρυξής» 
(ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

16  Πρβλ.α� ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
17  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα.
18  Αν ή διευ� θυνσή τής υπήρεσι�ας που τήρει� το πρώτο� κολλο τής Αναθε�τουσας Αρχή� ς ει�ναι 

διαφορετική�  απο�  τήν αναφερο� μενή στο α� ρθρο 1, αναγρα� φεται στο παρο� ν σήμει�ο ή σχετική�  
διευ� θυνσή.

19  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
20  Στήν περι�πτώσή που χρήσιμοποιει�ται ενιαι�ο ποσοστο�  ε�κπτώσής απαλει�φεται ή περι�πτώσή δ τής 

παρ. 3.5. Πρβλ. α� ρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, συ� μφώνα με το οποι�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». 

21 Σε περι�πτώσή εφαρμογή� ς τής διαδικασι�ας του α� ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016

“Ελευ� θερή  συμπλή� ρώσή  τιμολογι�ου”,  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  περιλαμβα� νουν  στήν  εν  λο�γώ
περι�πτώσή  (στ) αναφορα�  για τήν υποβολή�  του σχετικου�  τιμολογι�ου.

22  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα. 
23  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα. 
24  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα. 
25  Πρβλ .α� ρθρο 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα.
26  Επισήμαι�νεται ο� τι, ώς προς τις προθεσμι�ες  για τήν ολοκλή� ρώσή τών ενεργειώ� ν τής Επιτροπή� ς

Διενε�ργειας Διαγώνισμου�  ισχυ� ουν τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
27  Πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα. 
28  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 1 ο� γδοο εδα� φιο ν. 4412/2016
29  Πρβλ. α� ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
30 Πρβλ.  α� ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
31 Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
32  Ως προς τή γνώμοδο� τήσή τής Επιτροπή� ς Διαγώνισμου�  για τήν εξε�τασή τών εξήγή� σεών τών 

ασυνή� θιστα χαμήλώ� ν προσφορώ� ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι�ώς σκε�ψεις 15-21 
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33 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016. 
34 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
35   Βλ.σχετικα�  με τήν  ήλεκτρονική�  υπευ� θυνή δή� λώσή το  α� ρθρο εικοστο�  ε�βδομο τής απο�  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώ� θήκε με το α� ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα�  τις παραγρα� φους 1 και
2  του οποι�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".

36 Για τους φορει�ς του Βιβλι�ου ΙΙ τής παρ. 2 του α� ρθρου 259 του ν.4412/2016
37 Ομοι�ώς προβλε�πεται και στήν περι�πτώσή υποβολή� ς προσφορώ� ν, συ� μφώνα με το α� ρθρο 92 παρ. 8 

του ν.4412/201
38  Πρβλ. α� ρθρο 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα.
39  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
40  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
41  Με τήν επιφυ� λαξή τών παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λή� ψή επανορθώτικώ� ν

με�σών).
42   Πρβλ. α� ρθρο 104 παρ. 2 και 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� σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστι�θεται στή διακή� ρυξή μο� νο 
στις περιπτώ� σεις εκει�νες, στις οποι�ες προβλε�πεται υποχρε�ώσή προσυμβατικου�  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 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  

55   Πρβλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
56  Πρβλ. α� ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα
57  Πρβλ. α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
58  Πρβλ. α� ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 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 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α� ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
62   Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016. 
63  Πρβλ. τις μεταβατικε�ς διατα� ξεις τών α� ρθρών 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ώς

προς τήν ε�ναρξή εφαρμογή� ς  τών νε�ών ειδικώ� ν δικονομικώ� ν διατα� ξεών του α� ρθρου 138 του ν.
4782/2021, με το οποι�ο επε�ρχονται σήμαντικε�ς αλλαγε�ς στις ισχυ� ουσες διατα� ξεις περι� δικαστική� ς
προστασι�ας του α� ρθρου 372 Ν. 4412/2016 .

64  Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
65   Πρβλ.  α� ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
66 Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
67  Πρβλ. α� ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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68  Τι�θεται  μο� νο εφο� σον προ� κειται  για συγχρήματοδοτου� μενο ε�ργο απο�  πο� ρους  τής Ευρώπαι@κή� ς

Ένώσής.
69 Απο�  1-1-2017 τε�θήκε σε ισχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποι�ο με το α� ρθρο 13 κατα� ργήσε το π.δ

113/2010.
70 Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικε�ς αποφα� σεις που εκδι�δονται μετα�  τήν ε�ναρξή τής διαδικασι�ας συ� ναψής

τής συ� μβασής συ� μφώνα με το α� ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελου� ν με�ρος του εφαρμοστε�ου
θεσμικου�  πλαισι�ου τής διακή� ρυξής.

71  Όταν  προ� κειται  για  συγχρήματοδοτου� μενο  απο�  τήν  Ε.Ε.  ε�ργο,  του� το  να  αναγρα� φεται  στή

Διακή� ρυξή  και  ειδικο� τερα  να  αναγρα� φεται  ο  τι�τλος  τής  Πρα� ξής  και  του  Επιχειρήσιακου�
Προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου ει�ναι ενταγμε�νο το δήμοπρατου� μενο ε�ργο, καθώ� ς και τα
ποσοστα�  συγχρήματοδο� τήσής τής δαπα� νής του ε�ργου απο�  εθνικου� ς και ενώσιακου� ς πο� ρους (με
αναφορα�  στο  διαρθρώτικο�  ταμει�ο).  Επι�σής,  ή  σχετική�  συμπλή� ρώσή  ακολουθει�  τή  διακριτή�
ορολογι�α  Συλλογικε�ς  Αποφα� σεις  (ΣΑ)  ε�ργών,  ενα� ριθμος  ε�ργου  ή�  ΚΑΕ,  ανα� λογα  τήν  πήγή�
χρήματοδο� τήσής  (ΠΔΕ  ή�  Τακτικο� ς  πρου@ πολογισμο� ς).  Για  το  ζή� τήμα  τής   ανα� λήψής  δαπανώ� ν
δήμοσι�ών  επενδυ� σεών,   βλ.  και  α� ρθρο  5  του  π.δ  80/2016. Πρβλ.  α� ρθρο  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

72 Οι κρατή� σεις προσαρμο� ζονται ανα� λογα με τον φορε�α εκτε�λεσής του ε�ργου.
73   Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 ε�βδομο εδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πώς αντικαταστα� θήκε απο�  το

α� ρθρο 44 του ν. 4605/2019.
74  Ή/και ή Επιτροπή�  Διαγώνισμου� , κατα�  περι�πτώσή (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο� σια Έργα).
75  Πρβλ. α� ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο� πώς αντικαταστα� θήκε με  το α� ρθρο 42 του ν. 4782/2021.

Πρβλ και  ε�κθεσή συνεπειώ� ν ρυθμι�σεών επι� του ώς α� νώ α� ρθρου 42 ν. 4781/2021 
76  Συ� μφώνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα� λήψή υποχρεώ� σεών απο�  τους διατα� κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυ� ξεις, οι αποφα� σεις ανα� θεσής και οι συμβα� σεις που συνα� πτονται για λογαριασμο�
τών  φορε�ών  Γενική� ς  Κυβε�ρνήσής  αναφε�ρουν  απαραι�τήτα  τον  αριθμο�  και  τή  χρονολογι�α  τής
απο� φασής ανα� λήψής υποχρε�ώσής, τον αριθμο�  καταχώ� ρισή� ς τής στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικει�ου
φορε�α, καθώ� ς και τον αριθμο�  τής απο� φασής ε�γκρισής τής πολυετου� ς ανα� λήψής σε περι�πτώσή που
ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσο� τερα του ενο� ς οικονομικα�  ε�τή.".Επι�σής, συ� μφώνα με το α� ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ι�διου π.δ : “Διακήρυ� ξεις, ο� που απαιτει�ται, και αποφα� σεις ανα� θεσής που εκδι�δονται
και συμβα� σεις που συνα� πτονται απο�  φορει�ς τής Γενική� ς Κυβε�ρνήσής ει�ναι α� κυρες, εφο� σον δεν ε�χει
προήγήθει�  αυτώ� ν  ή  ε�κδοσή  τής  απο� φασής  ανα� λήψής  υποχρε�ώσής  του  α� ρθρου  2,  παρ.  2  του
παρο� ντος. "Πρβ. και α� ρθρο 5 του ώς α� νώ διατα� γματος “Ανα� λήψή δαπανώ� ν δήμοσι�ών επενδυ� σεών”

77  Σε περι�πτώσή που περιλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιώ� ματα προαι�ρεσής, διαμορφώ� νεται αναλο�γώς ή 

εκτιμώ� μενή αξι�α τής συ� μβασής (πρου@ πολογισμο� ς δήμοπρα� τήσής) και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

78 Το ποσο�  τών απρο� βλεπτών δαπανώ� ν επαναυ@ πολογι�ζεται κατα�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής, 

ανα� λογα με τήν προσφερθει�σα ε�κπτώσή, ώ� στε να διατήρει�ται ή εν λο�γώ ποσοστιαι�α αναλογι�α του 
15% επι� τής δαπα� νής εργασιώ� ν με ΓΕ&ΟΕ, συ� μφώνα με τήν παρα� γραφο 3 περ. β  του α� ρθρου 156 
ν. 4412/2016. 

79 Πρβλ. α� ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
80  Η αναθε�τουσα αρχή�  διαμορφώ� νει το παρο� ν σήμει�ο τής διακή� ρυξής, ανα� λογα με το αν αποφασι�σει 

να υποδιαιρε�σει τή συ� μβασή σε περισσο� τερα τμή� ματα/ε�ργα ή�  ο�χι, ή� τοι να τα αναθε�σει ώς ενιαι�ο 
συ� νολο. Στήν περι�πτώσή που επιλε�ξει να μήν υποδιαιρε�σει σε τμή� ματα, αναφε�ρει, στο παρο� ν 
σήμει�ο τής διακή� ρυξής, τους βασικου� ς λο�γους τής απο� φασή� ς τής αυτή� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν. 
4412/2016).

81   ο� πώς συμπλήρώ� θήκε με το α� ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
82 Μπορει�  ή  ε�ναρξή τής προθεσμι�ας  να ορι�ζεται διαφορετικα� ,   αν λο�γου χα� ρή δεν προβλε�πεται ή

α� μεσή ε�ναρξή τών εργασιώ� ν (Πρβλ. α� ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
83 Με τήν επιφυ� λαξή τής επο� μενής υποσήμει�ώσής.
84  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορει� να επιτρε�πουν τήν υποβολή�  εναλλακτικώ� ν προσφορώ� ν και στήν 

περι�πτώσή αυτή�  προσαρμο� ζεται αντιστοι�χώς το 13.4. ( πρβλ α� ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
85  Το ποσοστο�  τής εγγυ� ήσής συμμετοχή� ς δεν μπορει� να υπερβαι�νει το 2% τής εκτιμώ� μενής αξι�ας τής

συ� μβασής,  χώρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  με  στρογγυλοποι�ήσή  στο  δευ� τερο  δεκαδικο�  ψήφι�ο,  μή
συνυπολογιζομε�νών τών δικαιώμα� τών προαι�ρεσής και παρα� τασής τής συ� μβασής (Πρβλ. α� ρθρο 72
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παρ. 1του ν. 4412/2016),.
86 Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
87 Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
88 Συμπλήρώ� νεται ανα� λογα με το εα� ν προβλε�πεται ή�  ο�χι ή χορή� γήσή προκαταβολή� ς, ή οποι�α μπορει�

να ανε�ρχεται με�χρι του δεκαπε�ντε τοις εκατο�  (15%) τής αξι�ας τής συ� μβασής, χώρι�ς αναθεώ� ρήσή
και  Φ.Π.Α.  Συ� μφώνα  με  τήν  παρα� γραφο  10  εδ.  α  του  α� ρθρου  25  του  ν.  3614/2007  (ο� πώς
προστε�θήκε  με  τήν  παρ.  3  του  α� ρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτώ� σεις
συγχρήματοδοτου� μενών  δήμο� σιών  ε�ργών  στις  διακήρυ� ξεις  υποχρεώτικα�  περιλαμβα� νεται
δυνατο� τήτα  χορή� γήσής  προκαταβολή� ς.  Η  υποχρε�ώσή  αυτή�  εξακολουθει�  να  ισχυ� ει  και  για  τα
προγρα� μματα τής περιο� δου 2014-2020 δυνα� μει τής παρ. 15 του α� ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

89  Με απο� φασή του Υπουργου�  Υποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν μπορει� να καθορι�ζεται ο� ριο ποσοστου�  

ε�κπτώσής, πα� νώ απο�  το οποι�ο ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να προσκομι�ζει, επιπλε�ον τής 
εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, προ� σθετή εγγυ� ήσή, κλιμακώτα�  αυξανο� μενή βα� σει του ποσοστου�  
ε�κπτώσής. Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 4 τελευται�ο εδα� φιο ν. 4412/2016.

90   Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
91 Πρβλ. α� ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
92 Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
93  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να ζήτου� ν απο�  τους προσφε�ροντες να παρα� σχουν «Εγγυ� ήσή καλή� ς

λειτουργι�ας»  για  τήν  αποκατα� στασή  τών  ελαττώμα� τών  που  ανακυ� πτουν  ή�  τών  ζήμιώ� ν  που
προκαλου� νται  απο�  δυσλειτουργι�α  τών  ε�ργών  κατα�  τήν  περι�οδο  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτουργι�ας,
εφο� σον  προβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής.  Το  υ� ψος  τής  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτουργι�ας
καθορι�ζεται στα ε�γγραφα τής συ� μβασής και δεν μπορει�  να υπερβαι�νει το πε�ντε τοις εκατο�  (5%)
τής εκτιμώ� μενής αξι�ας τής συ� μβασής. Η επιστροφή�  τής ανώτε�ρώ εγγυ� ήσής λαμβα� νει χώ� ρα μετα�
απο�  τήν ολοκλή� ρώσή τής περιο� δου εγγυ� ήσής καλή� ς λειτουργι�ας..  Οι εγγυήτικε�ς επιστολε�ς καλή� ς
λειτουργι�ας περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στήν παρα� γραφο 15.2 τής παρου� σας
και επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο τής σχετική� ς συ� μβασής. Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.

94  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016
95 Τα γραμμα� τια συ� στασής χρήματική� ς παρακαταθή� κής του Ταμει�ου Παρακαταθήκώ� ν και Δανει�ών,

για  τήν  παροχή�  εγγυή� σεών  συμμετοχή� ς  και  καλή� ς  εκτε�λεσής  (εγγυοδοτική�  παρακαταθή� κή)
συστή� νονται συ� μφώνα με τήν ειδική�  νομοθεσι�α που  διε�πει αυτο�  και ειδικο� τερα βα� σει του α� ρθρου
4  του  π.δ  τής  30  Δεκεμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Περι�  συστα� σεώς  και  αποδο� σεώς
παρακαταθήκώ� ν και καταθε�σεών παρα�  τώ Ταμει�ώ Παρακαταθήκώ� ν και Δανει�ών”). Πρβλ. Το με
αρ. πρώτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

96 Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 13, καθώ� ς και τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.1.ζ. τής παρου� σας, ώς

προς τις εγγυή� σεις συμμετοχή� ς.
97  Η ελα� χιστή προθεσμι�α παραλαβή� ς τών προσφορώ� ν καθορι�ζεται συ� μφώνα με το α� ρθρο 121 του ν.

4412/2016.
98 Ορι�ζεται ο χρο� νος απο�  τήν Αναθε�τουσα Αρχή�  κατ΄ εκτι�μήσή τών ιδιαιτεροτή� τών τής διαδικασι�ας.

Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος τής προσφορα� ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
συ� μφώνα με τις διατα� ξεις του οποι�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». 

99  Πρβλ. α� ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
100  Συ� μφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α� ρθρου 377 καθώ� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει�  ή υποχρε�ώσή δήμοσι�ευσής προκή� ρυξής συ� μφώνα με τις
παρ. 7 και 8 α� ρθρου 15 ν.  3669/2008, σε συνδυασμο�  με τις διατα� ξεις του ν.  3548/2007, στον
περιφερειακο�  και τοπικο�  τυ� πο μέχρι 31/12/2023.

101  Πρβλ.  α� ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφο� σον ή  αναθε�τουσα αρχή�  επιλε�ξει  τή  διαβου� λευσή επι�  τών

δήμοσιευμε�νών  εγγρα� φών  τής  συ� μβασής  συ� μφώνα  προς  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  68  ν.
4412/2016, συμπλήρώ� νεται το α� ρθρο 20Α, α� λλώς διαγρα� φεται.

102 Πρβλ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  δεν  μπορου� ν  να
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καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α του ΜΕΕΠ ή�  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
103  Κατ’  αντιστοιχι�α  με  τα  ουσιώ� δή  χαρακτήριστικα�  του  ε�ργου  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  11  τής

παρου� σας (αναφε�ρεται ή κατήγορι�α ή�  οι κατήγορι�ες στις οποι�ες εμπι�πτει το ε�ργο συ� μφώνα με τις
διατα� ξεις του  α� ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ).

104  Για τήν κατανο� ήσή πρακτικώ� ν διαδικασιώ� ν, ιδι�ώς κατα�  τήν εξε�τασή τής συμμετοχή� ς τρι�τών 

χώρώ� ν σε διαγώνισμου� ς, βλ. τις «Κατευθυντή� ριες γραμμε�ς για τή συμμετοχή�  τρι�τών χώρώ� ν στήν 
αγορα�  δήμοσι�ών συμβα� σεών τής ΕΕ», Βρυξε�λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

105 Συ� μφώνα με το ισχυ� ον κει�μενο τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
106  Για το ε�λεγχο τών χώρώ� ν που ε�χουν συνα� ψει συμφώνι�ες με τήν Ένώσή δες τήν ιστοσελι�δα τής 

Επιτροπή� ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

107  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρου 91 ν. 4412/2016.
108 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ο� πώς τροποποιή� θήκε με το α� ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017.  Επισήμαι�νεται  ο� τι,  στο ΕΕΕΣ,  ή  αναφορα�  σε  “τελεσι�δική καταδικαστική�  απο� φασή”
νοει�ται, δεδομε�νής τής ώς α� νώ νομοθετική� ς μεταβολή� ς, ώς “αμετα� κλήτή καταδικαστική�  απο� φασή”,
ή  δε  σχετική�  δή� λώσή  του  οικονομικου�  φορε�α  στο  Με�ρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορα�  μο� νο  σε
αμετα� κλήτες καταδικαστικε�ς αποφα� σεις.

109 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
110  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 2Α τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016. Σχετική�  δή� λώσή του προσφε�ροντος 

οικονομικου�  φορε�α  περιλαμβα� νεται στο ΕΕΕΣ
111  Οι λο�γοι τής παραγρα� φου 22.Α.4.  αποτελου� ν  δυνήτικου� ς  λο�γους αποκλεισμου�  συ� μφώνα με το

α� ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  ή αναθε�τουσα αρχή�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσο� τερους, ο� λους ή�  ενδεχομε�νώς και κανε�ναν απο�  τους λο�γους αποκλεισμου�  συνεκτιμώ� ντας
τα  ιδιαι�τερα  χαρακτήριστικα�  τής  υπο�  ανα� θεσή  συ� μβασής  (εκτιμώ� μενή  αξι�α  αυτή� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετική�  προ� βλεψή στο παρο� ν σήμει�ο τής διακή� ρυξής. .

112  Σχετική�  δή� λώσή του προσφε�ροντος οικονομικου�  φορε�α περιλαμβα� νεται στο ΕΕΕΣ
113 Πρβλ. παρ. 3 α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο� πώς τροποποιή� θήκε με το α� ρθρο 239 του ν. 4782/2
114 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
115  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι�σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφο

τής Αρχή� ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα�  με τήν απο� φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβρι�ου 2018 στήν
υπο� θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδι�ώς σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

116  Υπενθυμι�ζεται  ο� τι   αναφορα�  στήν  παρα� γραφο  22.Α.4  θα  γι�νει  μο� νο  στήν  περι�πτώσή  που  ή

Αναθε�τουσα Αρχή�  επιλε�ξει κα� ποιον απο�  τους δυνήτικου� ς λο�γους αποκλεισμου� .
117
 Σχετικα�  με τήν προσκο� μισή αποδει�ξεών για τα επανορθώτικα�  με�τρα βλ. τήν απο� φασή τής 14ής 

Ιανουαρι�ου 2021 του ΔΕΕ στήν υπο� θεσή C-387/19
118 Πρβλ α� ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
119  Πρβλ. απο� φασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ� χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποι�α 

εξακολουθει� να ισχυ� ει ε�ώς τήν  ε�κδοσή τής απο� φασής τής παρ. 9 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
120  Επισήμαι�νεται ο� τι ο� λα τα κριτή� ρια ποιοτική� ς επιλογή� ς, πλήν τής καταλλήλο� τήτας για τήν α� σκήσή

επαγγελματική� ς δραστήριο� τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο�  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ει�ναι προαιρετικα�  για τήν αναθε�τουσα αρχή�  και πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογα με το
αντικει�μενο τής συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτώσή, πρε�πει να
διαμορφώ� νονται  κατα�  τρο� πο,  ώ� στε  να  μήν  περιορι�ζεται  δυσανα� λογα  ή  συμμετοχή�  τών
ενδιαφερο� μενών οικονομικώ� ν φορε�ών στους διαγώνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�
τών  κριτήρι�ών  καταλλήλο� τήτας  τών  υποψήφι�ών,  ει�ναι  αναγκαι�ο  να  τήρου� νται  απο�  τις
αναθε�τουσες  αρχε�ς,  οι  θεμελιώ� δεις  ενώσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ώς  ή  αρχή�  τής  ι�σής  μεταχει�ρισής  τών
συμμετεχο� ντών, τής αποφυγή� ς τών διακρι�σεών, τής διαφα� νειας και τής ανα� πτυξής του ελευ� θερου
ανταγώνισμου� .  Τα  κριτή� ρια  επιλογή� ς  του α� ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξετα� ζονται  κατα�  τή  διαδικασι�α
ελε�γχου τής καταλλήλο� τήτας του προσφε�ροντος να εκτελε�σει τή συ� μβασή (κριτή� ρια “on/off”). 

121   Πρβλ. α� ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποι�ο επανή� λθαν σε ισχυ�  τα α� ρθρα 105 

και 106 του ν. 3669/2008, με�χρι τήν ε�κδοσή του π.δ. του α� ρθρου 
122  Επισήμαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α

του ΜΕΕΠ ή� , απο�  τήν ε�ναρξή ισχυ� ος του π.δ. 71/2019, του Μήτρώ� ου Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών
Δήμοσι�ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α� ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016. 

123  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτή� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�

φορει�ς διαθε�τουν τήν αναγκαι�α οικονομική�  και χρήματοδοτική�  ικανο� τήτα για τήν εκτε�λεσή τής
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συ� μβασής. Όλες οι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γώ
απαιτή� σεις καθορι�ζονται περιγραφικα�  στο παρο� ν σήμει�ο, χώρι�ς παραπομπή�  σε τα� ξεις/πτυχι�α του
ΜΕΕΠ ή�  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα� θε περι�πτώσή και για το μεταβατικο�  χρονικο�  δια� στήμα ισχυ� ος τών
α� ρθρών 80 ε�ώς 110 του ν. 3669/2008, ο� πώς αυτο�  προκυ� πτει απο�  το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019
και τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ος του  τελευται�ου, επισήμαι�νεται ο� τι, ή αναθε�τουσα αρχή�  μπορει�  να
περιγρα� φει τις σχετικε�ς απαιτή� σεις ανα� λογα με τα προβλεπο� μενα στο π.δ. 71/2019,  τήρουμε�νών
τών  ειδικο� τερών  ρυθμι�σεών  του  α� ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα�  με  τις  πε�ραν  τών
προβλεπο� μενών απαιτή� σεών για τήν εγγραφή�  και κατα� ταξή σε τα� ξή τών οικει�ών μήτρώ� ών του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντι�στοιχου πρου@ πολογισμου�  ανα�  κατήγορι�α ε�ργου.

124  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτή� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�

φορει�ς  διαθε�τουν  τήν  αναγκαι�α  τεχνική�  και  επαγγελματική�  ικανο� τήτα  για  τήν  εκτε�λεσή  τής
συ� μβασής. Όλες οι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γώ
απαιτή� σεις  καταρχα� ς  καθορι�ζονται  περιγραφικα�  στο  παρο� ν  σήμει�ο,  χώρι�ς  παραπομπή�  σε
τα� ξεις/πτυχι�α  του  ΜΕΕΠ  ή�  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  ου� τε  σε  βαθμι�δες/κατήγορι�ες  του  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε
περι�πτώσή  και  για  το  μεταβατικο�  χρονικο�  δια� στήμα  ισχυ� ος  τών  α� ρθρών  80  ε�ώς  110  του  ν.
3669/2008, ο� πώς αυτο�  προκυ� πτει απο�  το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ος
του   τελευται�ου,  επισήμαι�νεται  ο� τι,   ή  αναθε�τουσα  αρχή�  μπορει�  να  περιγρα� φει  τις  σχετικε�ς
απαιτή� σεις  ανα� λογα  με  τα  προβλεπο� μενα  στο  π.δ.  71/2019,  τήρουμε�νών  τών  ειδικο� τερών
ρυθμι�σεών  του  α� ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα�  με  τις  πε�ραν  τών  προβλεπο� μενών
απαιτή� σεών για τήν εγγραφή�  και κατα� ταξή σε τα� ξή τών οικει�ών μήτρώ� ών του π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντι�στοιχου πρου@ πολογισμου�  ανα�  κατήγορι�α ε�ργου.. 

125  Προαιρετική�  επιλογή� : Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτική�  ευχε�ρεια τής αναθε�τουσας αρχή� ς και 

συμπλήρώ� νεται συ� μφώνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαι�νεται ο� τι ο� λες οι απαιτή� σεις 
πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο τής συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

126  Το εδα� φιο αυτο�  προστι�θεται κατα�  τήν κρι�σή τής αναθε�τουσας αρχή� ς συ� μφώνα με το α� ρθρο 78

παρ. 1 του ν. 4412/2016, α� λλώς διαγρα� φεται.
127 Ως προς τον τρο� πο υποβολή� ς τών αποδεικτικώ� ν με�σών του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποι�α ε�χουν 

συνταχθει�/ παραχθει� απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορει�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

128  Πρβ α� ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
129  Επισήμαι�νεται ο� τι ή ανώτε�ρώ δυνατο� τήτα εναπο� κειται στή διακριτική�  ευχε�ρεια του οικονομικου�

φορε�α.  Εξακολουθει�  να υφι�σταται ή δυνατο� τήτα να υπογρα� φεται το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο τών
φυσικώ� ν προσώ� πών που αναφε�ρονται στα  τελευται�α δυ� ο εδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016.

130  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016
131 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο� φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
132  Βλ. ενδεικτικα�  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή� μα)
133  Πρβλ. α� ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο�   με α� ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
134 Εφιστα� ται  ή  προσοχή�  τών  αναθετουσώ� ν  αρχώ� ν  στο  ο� τι  πρε�πει  να  ζήτει�ται  ή  προσκο� μισή

δικαιολογήτικώ� ν προς απο� δειξή  μο� νο τών λο�γών αποκλεισμου�  και τών κριτήρι�ών επιλογή� ς που
ε�χουν τεθει� στήν παρου� σα διακή� ρυξή. Επισήμαι�νεται, περαιτε�ρώ, ο� τι, ή αναθε�τουσα αρχή�  δυ� ναται,
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζήτει�  απο�  προσφε�ροντες,  σε οποιοδή� ποτε χρονικο�
σήμει�ο κατα�  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας,  να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορισμε�να δικαιολογήτικα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαιτει�ται για τήν ορθή�  διεξαγώγή�  τής διαδικασι�ας.

135  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
136  Συ� μφώνα με το α� ρθρο 73 παρ. 2 τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο� ς φορε�ας

ει�ναι Έλλήνας πολι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  του στήν Ελλα� δα, οι υποχρεώ� σεις του που αφορου� ν
τις εισφορε�ς κοινώνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτουν το� σο τήν κυ� ρια ο� σο και τήν επικουρική�  ασφα� λισή."

137  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
138  Οι υπευ� θυνες δήλώ� σεις του παρο� ντος τευ� χους υπογρα� φονται και γι�νονται αποδεκτε�ς συ� μφώνα με

τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2. β) τής παρου� σας 
139 Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 ε�γγραφο τής Αρχή� ς «Ενήμε�ρώσή για ζήτή� ματα αποδεικτικώ� ν φορολογική� ς 
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ενήμερο� τήτας (αυτο� ματή α� ντλήσή αποδεικτικου�  - ενήμερο� τήτα σε παρελθο� ντα χρο� νο)» (ΑΔΑ: 
Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

140  Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ώς λο�γο αποκλεισμου� .
141  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
142  Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ε�γγραφο τής Αρχή� ς «Ενιαι�ο Πιστοποιήτικο�  Δικαστική� ς Φερεγγυο� τήτας»

(ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
143   Η  πλατφο� ρμα  τής  Ευρώπαι@κή� ς  Επιτροπή� ς  eCertis για  τήν  αναζή� τήσή  ισοδυ� ναμών

πιστοποιήτικώ� ν  α� λλών  κρατώ� ν-μελώ� ν  τής  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμή,  χώρι�ς  κο� στος,  στή  διαδρομή� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι�νεται ο� τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι ο αρμο� διος εθνικο� ς φορε�ας για τήν
καταχώ� ρήσή και  τή� ρήσή τών στοιχει�ών του  eCertis για τήν Ελλα� δα.  Πρβλ.  το με αριθμ.  πρώτ.
2282/25-4-2018  σχετικο�  ε�γγραφο  τής  Αρχή� 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 

144  Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τις επιλε�ξει, ο� λες ή�  κα� ποια/ες εξ αυτώ� ν, ώς λο�γους αποκλεισμου� .
145  Επισήμαι�νεται ο� τι ή αναθε�τουσα αρχή� ,  εφο� σον μπορε�σει να αποδει�ξει,  με κατα� λλήλα με�σα, ο� τι

συντρε�χει κα� ποια απο�  τις περιπτώ� σεις αυτε�ς, αποκλει�ει οποιονδή� ποτε οικονομικο�  φορε�α απο�  τή
συμμετοχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής τής δήμο� σιας συ� μβασής. 

146 Εφο� σον ή αναθε�τουσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ώς λο�γο αποκλεισμου� .
147  Πρβλ. α� ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
148  Για  τις  αλλοδαπε�ς  ανώ� νυμες   εταιρει�ες  ιδρυθει�σες  σε  κρα� τος  με�λος  τής  ΕΕ  σχετικο�  ει�ναι  το

Παρα� ρτήμα Ι τής οδήγι�ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τήν οποι�α αναδιατυπώ� θήκε ή Οδήγι�α 77/91/
ΕΟΚ  (Επι�σήμή  Εφήμερι�δα  τών  Ευρώπαι@κώ� ν  Κοινοτή� τών  αρ  Ν26/1).  Πρβλ.  ΣτΕ  303/2020
(επταμελή� ς).

149  Πρβλ. παρ. 3 α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο� πώς τροποποιή� θήκε με το α� ρθρο 239 του ν. 4782/21.
150  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
151  ή οποι�α εκδι�δεται συ� μφώνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαι�νεται ο� τι 

τα πτυχι�α τών εγγεγραμμε�νών στο Μήτρώ� ο Εργολήπτικώ� ν Επιχειρή� σεών (Μ.Ε.Ε.Π.), που ει�ναι σε 
ισχυ�  κατα�  τήν 3ή Ιουλι�ου 2019 εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν ώς τήν 1ή Σεπτεμβρι�ου 2021, εφο� σον 
πλήρου� νται οι πρου@ ποθε�σεις του νομοθετικου�  πλαισι�ου που ι�σχυε ε�ώς και τήν 2α Ιουλι�ου 2019 
(Πρβλ. α� ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ώς αντικαταστα� θήκε με τήν παρ. 5 του α� ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

152  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
153
 Πρβλ. α� ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016

154  Εφο� σον ε�χει αναφερθει� σχετική�  απαι�τήσή στο α� ρθρο 22.Ε συμπλήρώ� νεται αναλο�γώς συ� μφώνα με

το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
155  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016.
156 Συ� μφώνα με το α� ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρα� φονται υποχρεώτικα� : 

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
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- 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`,

 ιε. ή Κοινοπραξι�α που καταχώρι�ζεται συ� μφώνα με το α� ρθρο 293 παρα� γραφος 3 του ν. 4072/2012
157 Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
158  Συ� μφώνα  με  τή  δια� ταξή  του  α� ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τή  συμμετοχή�  σε

διαγώνισμου� ς  δήμοσι�ών ε�ργών χορήγει�ται  σε  κα� θε  εργολήπτική�  επιχει�ρήσή εγγεγραμμε�νή  στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερο� τήτα πτυχι�ου», ή οποι�α, σε συνδυασμο�  με τή βεβαι�ώσή εγγραφή� ς που εκδι�δεται
απο�  τήν  υπήρεσι�α  τή� ρήσής  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα�  «επι�σήμο  κατα� λογο  αναγνώρισμε�νών
εργολήπτώ� ν [...] και απαλλα� σσει τις εργολήπτικε�ς επιχειρή� σεις απο�  τήν υποχρε�ώσή να καταθε�τουν
τα επιμε�ρους δικαιολογήτικα�  στους διαγώνισμου� ς.”  Επισήμαι�νεται ο� τι, συ� μφώνα με το α� ρθρο 22
(Τροποποιή� σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώ� το εδα� φιο τής
περι�πτώσής  31  τής  παραγρα� φου  1  του  α� ρθρου  377  αντικαθι�σταται  ώς  εξή� ς:  «31)  του  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλήν  τών α� ρθρών 80 ε�ώς  110,  τα  οποι�α  παραμε�νουν  σε  ισχυ�  με�χρι  τήν
ε�κδοσή του προεδρικου�  διατα� γματος του α� ρθρου 83, τών παραγρα� φών 4 και 5 του α� ρθρου 20 και
τής παραγρα� φου 1 α του α� ρθρου 176».

159  Στήν  περι�πτώσή  ο� μώς  που  ή  Ενήμερο� τήτα  Πτυχι�ου  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφορε�ς  επικουρική� ς

ασφα� λισής, τα σχετικα�  δικαιολογήτικα�  υποβα� λλονται ξεχώριστα� .
160  Μο� νο στήν περι�πτώσή που ε�χει επιλεγει� απο�  τήν αναθε�τουσα αρχή�  ώς λο�γος αποκλεισμου� .
161  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
162 Πρβλ. α� ρθρο 93 του ν. 4412/2016.
163 Πρβλ. α� ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
164 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν

αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα
αρχή  καταβάλλει  απευθείας  στον  υπεργολάβο  την  αμοιβή  του  για  την  εκτέλεση
προμήθειας,  υπηρεσίας ή έργου,  δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο.  Στην
περίπτωση  αυτή,  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  καθορίζονται  τα  ειδικότερα  μέτρα  ή  οι
μηχανισμοί  που  επιτρέπουν  στον  κύριο  ανάδοχο  να  εγείρει  αντιρρήσεις  ως  προς
αδικαιολόγητες  πληρωμές,  καθώς  και  οι  ρυθμίσεις  που  αφορούν  αυτόν  τον  τρόπο
πληρωμής.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν  αίρεται  η  ευθύνη  του  κύριου  αναδόχου.
Συμπληρώνεται αναλόγως.

165   Πρβλ. α� ρθρο 58 του ν. 4412/2016 
166  Στο παρο� ν σήμει�ο τής Διακή� ρυξής ή�  στήν ΕΣΥ μπορει� να τεθει� ρήτα�  ή προ� βλεψή για τή συ� στασή 

κατασκευαστική� ς κοινοπραξι�ας, συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016.
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 Η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  και  καταγραφή  των

απαντήσεων  των  μελών  που  συμμετείχαν  στην  συνεδρίαση  με  την  διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τους  όρους  διακήρυξης του έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ”

Κ.Α 30-7326.0087

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     

 ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
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