
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χαλκίδα, 30-08-2022
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
                        

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 443/2022
                                                               Από το Πρακτικό της 42ης/2022 Συνεδρίασης          

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην Χαλκίδα, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και  ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

επί  των  οδών  Ληλαντίων  και  Μεγασθένους  34,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική

Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 29968/26-08-2022 πρόσκληση της

Προέδρου  σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο

καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την

με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/30-7-2022 (ΦΕΚ/Β΄/4088/30-7-2022) ΚΥΑ,  και  γ)  το άρθρο 77 του Ν.

4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

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

μέλη οι Αντιδήμαρχοι Γουρνής Βασίλειος και Μπάκας Ιωάννης, σύμφωνα με την 56/2022   Απόφαση

Δημάρχου και σε εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.4623/2019, τα εκλεγόμενα μέλη της Ο.Ε.

σύμφωνα με την 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

   Μετά  την  υπ’  αριθμ.  30198/29-08-2022  έγγραφη  δήλωση  παραίτησης  από  τη  θέση  του

Αντιδημάρχου ΔΕ Αυλίδας και λόγω ανεξαρτητοποίησης  του Δημοτικού Συμβούλου και τακτικού

μέλους  κ.Ρήγου  Κωνσταντίνου,  στις  συνεδριάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εις  το  εξής  θα

λαμβάνει  μέρος  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Λειβαδίτης  Ελευθέριος  ο  οποίος  έχει  εκλεγεί  ως

αναπληρωματικό  μέλος  με  την  αριθμ.  2/2022  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  [εγκύκλιος

374/30-05-2022  Υπ.Εσωτερικών]. 

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Αλεξάνδρα Κεφεκέ.

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

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

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βάκα Ελένη, Πρόεδρος – Δήμαρχος 

2.Γουρνής Βασίλειος

3. Μπάκας Ιωάννης
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4. Αϊδίνη Ελένη

5. Λειβαδίτης Ελευθέριος

6.Κεράτσας Μιχαήλ

7.Κόρδης Δήμος

8.Σταματούκος Ευάγγελος

9.Πάνος Γεώργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Περί έγκρισης  όρων διακήρυξης του έργου:“Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Δ.Ε.  Αυλίδας  και  Δ.Ε.  Ανθηδόνος  στον  Δήμο  Χαλκιδέων  έτους  2020  (Β΄φάση  )  -Π.Δ.Ε.

ΣΑΕΠ566”» 

 Η κα. Πρόεδρος  εισηγούμενη  το στην περίληψη θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής   το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29839/26-08-2022  εισηγητικό έγγραφο  του  Τμήματος Εκτέλεσης

Νέων Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων,το οποίο έχει ως

εξής:   

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.

Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος στον Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄φάση ) -Π.Δ.Ε.

ΣΑΕΠ566”

CPV:   45233141-9  

       Το έργο “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος στον

Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄φάση ) -Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566” προϋπολογισμού 139.500,00€

με Φ.Π.Α.,  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα και  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου

Χαλκιδέων, οικονομικού έτους  2022, με τις υπ΄ αριθμ.  223/2021 αποφάσεις του Δ.Σ.

αντίστοιχα, με Κ.Α. 30-7333.0036. 

          Παρακαλούμε για την έγκριση  των όρων της αναλυτικής διακήρυξης. 

                                                                                                             

Συνημμένα: Η Διακήρυξη του έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

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

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

i     Για την έ	ννοια των “κα	 τω των ορι	ων” δημοσι	ων συμβα	 σέων, πρβ. α	 ρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.
4412/2016. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
iiΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΕΡΓΟ:

“Συντήρηση Αγροτικής 
Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. 
Ανθηδόνoς στον Δήμο Χαλκιδέων
έτους 2020 (Β΄φάση )”

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: iii Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566

CPV: 45233141-9

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

ii   Συμπληρω	 νονται τα στοιχέι	α της αναθέ	τουσας αρχη	 ς/ αναθέ	τοντος φορέ	α (έπωνυμι	α,  αριθμο	 ς
φορολογικου	  μητρω	 ου,  κωδικο	 ς  που  αφορα	  στην  ηλέκτρονικη	  τιμολο	γηση,  ο	 πως  αυτο	 ς
προσδιορι	ζέται  στον  έπι	σημο  ιστο	 τοπο  της  Γένικη	 ς  Γραμματέι	ας  Πληροφοριακω	 ν  Συστημα	 των
Δημο	 σιας Διοι	κησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργέι	ου Ψηφιακη	 ς Διακυβέ	ρνησης) Πρβλ. παρ. 2 πέρ. α
α	 ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τοντές φορέι	ς που αποτέλου	 ν αναθέ	τουσές
αρχέ	ς  (π.χ.  ΔΕΥΑ) έφαρμο	 ζουν τις  κανονιστικέ	ς  διατα	 ξέις  (προ	 τυπα τέυ	 χη)  που έκδι	δονται,  κατ’
έξουσιοδο	 τηση του α	 ρθρου 53 του ν.4412/2016, συ	 μφωνα μέ την παρ. 2 πέρ. β του α	 ρθρου 315 του
ν.4412/2016,  και,  συνέπω	 ς  χρησιμοποιου	 ν  το  παρο	 ν  τέυ	 χος  για  τις  συμβα	 σέις  έ	ργων  που
αναθέ	τουν,  συ	 μφωνα  μέ  τις  διατα	 ξέις  του  Βιβλι	ου  ΙΙ  του  ν.  4412/2016.  Οι  λοιποι	  αναθέ	τοντές
φορέι	ς δυ	 νανται να χρησιμοποιου	 ν το παρο	 ν τέυ	 χος διακη	 ρυξης για τις συμβα	 σέις που αναθέ	τουν
συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις του Βιβλι	ου ΙΙ του ν. 4412/2016.

iii    Στην πέρι	πτωση που πηγη	  χρηματοδο	 τησης έι	ναι ο τακτικο	 ς πρου7 πολογισμο	 ς, η αναθέ	τουσα αρχη	
αναγρα	 φέι  τον  αριθμο	  και  τη  χρονολογι	α  της  απο	 φασης  ανα	 ληψης  υποχρέ	ωσης,  έφο	 σον  η
προκαλου	 μένη δαπα	 νη προ	 κέιται να βαρυ	 νέι το τρέ	χον οικονομικο	  έ	τος, τον αριθμο	  καταχω	 ριση	 ς
της στα λογιστικα	  βιβλι	α του οικέι	ου φορέ	α,  καθω	 ς και τον αριθμο	  της απο	 φασης έ	γκρισης της
πολυέτου	 ς ανα	 ληψης σέ πέρι	πτωση που η δαπα	 νη έκτέι	νέται σέ πέρισσο	 τέρα του ένο	 ς οικονομικα	
έ	τη,  συ	 μφωνα μέ ο	 σα προβλέ	πονται στην παρ.  4 του α	 ρθρου 4 του π.δ.  80/2016 (Α’ 145),  πέρι	
διαδικασι	ας  για  την  έ	κδοση  της  απο	 φασης  ανα	 ληψης  υποχρέ	ωσης.  Στην  πέρι	πτωση  που  πηγη	
χρηματοδο	 τησης έι	ναι το Προ	γραμμα Δημο	 σιων Επένδυ	 σέων, αναγρα	 φέι τη Συλλογικη	  Απο	 φαση
Ένταξης και τον ένα	 ριθμο. (Πρβλ. α	 ρθρο 53 παρ. 2 πέρ. ζ του ν. 4412/2016). 
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ivΟ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

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  κατασκέυη	 ς του έ	ργου:

“Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνoς στον Δήμο Χαλκιδέων έτους
2020 (Β΄φάση ) -Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566”   

Εκτιμώμενης αξίας  112.500,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διέξαχθέι	 συ	 μφωνα μέ: 
α) τις διατα	 ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο	 ρους της παρου	 σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέ	τουσα αρχη	 : Δη	 μος Χαλκιδέ	ων
                          Αριθμο	 ς Φορολογικου	  Μητρω	 ου (Α.Φ.Μ.):997591353
                          Κωδικο	 ς ηλέκτρονικη	 ς τιμολο	γησης …………………………………..v

Οδο	 ς : Ληλαντι	ων 34 και Μέγασθέ	νους
Ταχ.Κωδ. : 34133
Τηλ. : 22213-55156
Γένικη	  Διέυ	 θυνση 
στο Διαδι	κτυο 
(URL)                      

www.dimoschalkideon.gr

E-Mail : dimitris.foudas@dchalkideon.gr
Πληροφορι	ές: : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

1.2       Εργοδο	 της η	  Κυ	 ριος του Έργου: Δη	 μος Χαλκιδέ	ων
1.3       Φορέ	ας κατασκέυη	 ς του έ	ργου: Δη	 μος Χαλκιδέ	ων
1.4       Προι7σταμέ	νη Αρχη	  : Οικονομικη	  Επιτροπη	  Δη	 μου Χαλκιδέ	ων
1.5       Διέυθυ	 νουσα Υπηρέσι	α : Διέυ	 θυνση Τέχνικω	 ν Υπηρέσιω	 ν Δη	 μου Χαλκιδέ	ων
1.6       Αρμο	 διο Τέχνικο	  Συμβου	 λιο : Δημοσι	ων Έργων, Πέριφέρέιακη	 ς Ενο	 τητας Ευβοι	ας, Πέριφέ	ρέιας
              Στέρέα	 ς Ελλα	 δας

Εφο	 σον  οι  ανωτέ	ρω  υπηρέσι	ές  μέταστέγασθου	 ν  κατα	  τη  δια	 ρκέια  της  διαδικασι	ας  συ	 ναψης  η	
έκτέ	λέσης του έ	ργου, υποχρέου	 νται να δηλω	 σουν α	 μέσα τα νέ	α τους στοιχέι	α στους προσφέ	ροντές η	
στον ανα	 δοχο.
Εφο	 σον οι ανωτέ	ρω υπηρέσι	ές η	 /και τα αποφαινο	 μένα ο	 ργανα του Φορέ	α Κατασκέυη	 ς καταργηθου	 ν,
συγχωνέυτου	 ν η	  μέ οποιονδη	 ποτέ τρο	 πο μέταβληθου	 ν κατα	  τη δια	 ρκέια της διαδικασι	ας συ	 ναψης η	
έκτέ	λέσης του έ	ργου, υποχρέου	 νται να δηλω	 σουν α	 μέσα,  στους προσφέ	ροντέςvi η	  στον ανα	 δοχο τα
στοιχέι	α των υπηρέσιω	 ν η	  αποφαινο	 μένων οργα	 νων, τα οποι	α κατα	  τον νο	 μο αποτέλου	 ν καθολικο	
δια	 δοχο των έν λο	γω οργα	 νων που υπέισέ	ρχονται στα δικαιω	 ματα και υποχρέω	 σέις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα  έ	γγραφα  της  συ	 μβασης  κατα	  την  έ	ννοια  της  πέριπτ.  14  της  παρ.  1  του  α	 ρθρου  2  του  ν.
4412/2016, για τον παρο	 ντα ηλέκτρονικο	  διαγωνισμο	 , έι	ναι τα ακο	 λουθα :
α) η παρου	 σα διακη	 ρυξη,
β) το Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο Έγγραφο Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ)vii  
γ)το  έ	ντυπο  οικονομικη	 ς  προσφορα	 ς,  ο	 πως  παρα	 γέται  απο	  την  έιδικη	  ηλέκτρονικη	  φο	 ρμα  του
υποσυστη	 ματος,
δ) ο πρου7 πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης, 
έ) το τιμολο	γιο δημοπρα	 τησης, 
στ) η έιδικη	  συγγραφη	  υποχρέω	 σέων,
ζ) η τέχνικη	  συγγραφη	  υποχρέω	 σέων 
η) το τέυ	 χος συμπληρωματικω	 ν τέχνικω	 ν προδιαγραφω	 ν,
θ) το υπο	 δέιγμα ….viii

ι) το τέυ	 χος τέχνικη	 ς πέριγραφη	 ς,
ια) η τέχνικη	  μέλέ	τη,

v     Συμπληρω	 νέται ο κωδικο	 ς που αφορα	  στην ηλέκτρονικη	  τιμολο	γηση ο	 πως αυτο	 ς 
προσδιορι	ζέται στον έπι	σημο ιστο	 τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακω	 ν Συστημα	 των του Υπουργέι	ου 
Ψηφιακη	 ς Διακυβέ	ρνησης 
      (Πρβλ.α	 ρθρο 53 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016).
vi      Mέ	σω της λέιτουργικο	 τητας ''Επικοινωνι	α'' του υποσυστη	 ματος
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ιβ)τυχο	 ν συμπληρωματικέ	ς πληροφορι	ές και διέυκρινι	σέις που θα παρασχέθου	 ν απο	  την αναθέ	τουσα
αρχη	   έπι	 ο	 λων των ανωτέ	ρω
ιγ) ............................ix

2.2 Προσφέ	ρέται  έλέυ	 θέρη,  πλη	 ρης,  α	 μέση  και  δωρέα	 ν  ηλέκτρονικη	  προ	 σβαση  στα  έ	γγραφα  της
συ	 μβασηςx στον  έιδικο	 ,  δημο	 σια  προσβα	 σιμο,  χω	 ρο  “ηλέκτρονικοι	  διαγωνισμοι	”  της  πυ	 λης
www.promitheus.gov.gr.  ……Στην  ιστοσέλι	δα  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς  (www.dimoschalkideon.gr)
αναρτα	 ται σχέτικη	  ένημέ	ρωση μέ αναφορα	  στον συστημικο	  αριθμο	  διαγωνισμου	  και διασυ	 νδέση στον
ανωτέ	ρω ψηφιακο	  χω	 ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κα	 θέ  έι	δους  έπικοινωνι	α  και  ανταλλαγη	  πληροφοριω	 ν  πραγματοποιέι	ται  μέ	σω  της  διαδικτυακη	 ς
πυ	 λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

.................................................................................   xi  xii

2.3 Εφο	 σον έ	χουν ζητηθέι	 έγκαι	ρως, η	 τοι έ	ως την 13/09/2022xiii  η αναθέ	τουσα αρχη	  παρέ	χέι σέ ο	 λους
τους  προσφέ	ροντές  που  συμμέτέ	χουν  στη  διαδικασι	α  συ	 ναψης  συ	 μβασης  συμπληρωματικέ	ς
πληροφορι	ές σχέτικα	  μέ τα έ	γγραφα της συ	 μβασης, το αργο	 τέρο στις 15/09/2022xiv

Απαντη	 σέις σέ τυχο	 ν διέυκρινι	σέις που ζητηθου	 ν, αναρτω	 νται στον δημο	 σια προσβα	 σιμο ηλέκτρονικο	
χω	 ρο του διαγωνισμου	  στην προαναφέρο	 μένη πυ	 λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζι	 μέ τα υπο	 λοιπα έ	γγραφα της συ	 μβασης προς ένημέ	ρωση των ένδιαφέρο	 μένων οικονομικω	 ν
φορέ	ων, οι οποι	οι έι	ναι υποχρέωμέ	νοι να ένημέρω	 νονται μέ δικη	  τους έυθυ	 νη μέ	σα απο	  τον υπο	 ψη
ηλέκτρονικο	  χω	 ρο.

Η  αναθέ	τουσα  αρχη	  παρατέι	νέι  την  προθέσμι	α  παραλαβη	 ς  των  προσφορω	 ν,  ου	 τως  ω	 στέ  ο	 λοι  οι
ένδιαφέρο	 μένοι οικονομικοι	 φορέι	ς να μπορου	 ν να λα	 βουν γνω	 ση ο	 λων των αναγκαι	ων πληροφοριω	 ν
για την κατα	 ρτιση των προσφορω	 ν στις ακο	 λουθές πέριπτω	 σέις:

α) ο	 ταν, για οποιονδη	 ποτέ λο	γο, προ	 σθέτές πληροφορι	ές, αν και ζητη	 θηκαν απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α
έ	γκαιρα, δέν έ	χουν παρασχέθέι	 το αργο	 τέρο τέ	σσέρις (4) ημέ	ρές πριν απο	  την προθέσμι	α που ορι	ζέται
για την παραλαβη	  των προσφορω	 ν, 

β) ο	 ταν τα έ	γγραφα της συ	 μβασης υφι	στανται σημαντικέ	ς αλλαγέ	ς. 

Η δια	 ρκέια της παρα	 τασης θα έι	ναι ανα	 λογη μέ τη σπουδαιο	 τητα των πληροφοριω	 ν που ζητη	 θηκαν η	
των αλλαγω	 ν.

Όταν οι προ	 σθέτές πληροφορι	ές δέν έ	χουν ζητηθέι	 έ	γκαιρα η	  δέν έ	χουν σημασι	α για την προέτοιμασι	α
κατα	 λληλων  προσφορω	 ν,  η  παρα	 ταση  της  προθέσμι	ας  έναπο	 κέιται  στη  διακριτικη	  έυχέ	ρέια  της
αναθέ	τουσας αρχη	 ς.

2.4 Τροποποι	ηση των ο	 ρων της διαγωνιστικη	 ς διαδικασι	ας (πχ αλλαγη	 /μέτα	 θέση της καταληκτικη	 ς
ημέρομηνι	ας  υποβολη	 ς  προσφορω	 ν,  καθω	 ς  και  σημαντικέ	ς  αλλαγέ	ς  των  έγγρα	 φων  της  συ	 μβασης,
συ	 μφωνα μέ την προηγου	 μένη παρα	 γραφο), δημοσιέυ	 ονται στο ΚΗΜΔΗΣxv.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι	 φορέι	ς δέσμέυ	 ονται ο	 τι:

α) τηρου	 ν και θα έξακολουθη	 σουν να τηρου	 ν κατα	  την έκτέ	λέση της συ	 μβασης, έφο	 σον έπιλέγου	 ν,  τις
υποχρέω	 σέις τους που απορρέ	ουν απο	  τις διατα	 ξέις της πέριβαλλοντικη	 ς, κοινωνικοασφαλιστικη	 ς και
έργατικη	 ς  νομοθέσι	ας,  που έ	χουν θέσπιστέι	  μέ το δι	καιο της Ένωσης,  το έθνικο	  δι	καιο,  συλλογικέ	ς
συμβα	 σέις  η	  διέθνέι	ς  διατα	 ξέις  πέριβαλλοντικου	 ,  κοινωνικου	  και  έργατικου	  δικαι	ου,  οι  οποι	ές

http://www.promitheus.gov.gr/
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απαριθμου	 νται στο Παρα	 ρτημα Χ του Προσαρτη	 ματος Α του ν.  4412/2016. Η τη	 ρηση των έν λο	 γω
υποχρέω	 σέων έλέ	γχέται και βέβαιω	 νέται απο	  τα ο	 ργανα που έπιβλέ	πουν την έκτέ	λέση των δημοσι	ων
συμβα	 σέων και τις αρμο	 διές δημο	 σιές αρχέ	ς και υπηρέσι	ές που ένέργου	 ν έντο	 ς των ορι	ων της έυθυ	 νης
και της αρμοδιο	 τητα	 ς τους xvi,

β) δέν  θα  ένέργη	 σουν  αθέ	μιτα,  παρα	 νομα  η	  καταχρηστικα	  καθ΄  ο	 λη  τη  δια	 ρκέια  της  διαδικασι	ας
ανα	 θέσης, αλλα	  και κατα	  το στα	 διο έκτέ	λέσης της συ	 μβασης, έφο	 σον έπιλέγου	 ν και

γ) λαμβα	 νουν τα κατα	 λληλα μέ	τρα για να διαφυλα	 ξουν την έμπιστέυτικο	 τητα των πληροφοριω	 ν που
έ	χουν χαρακτηρισθέι	 ως τέ	τοιές απο	  την αναθέ	τουσα αρχη	 .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορέ	ς  υποβα	 λλονται απο	  τους ένδιαφέρομέ	νους ηλέκτρονικα	 , μέ	σω της διαδικτυακη	 ς
πυ	 λης www.promitheus.gov.gr   του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέ	χρι την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α και ω	 ρα που
ορι	ζέται  στο  α	 ρθρο  18  της  παρου	 σας  διακη	 ρυξης,  σέ  ηλέκτρονικο	  φα	 κέλο  του  υποσυστη	 ματος
«ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπογρα	 φονται,  τουλα	 χιστον,  μέ  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	
υπογραφη	 , η οποι	α υποστηρι	ζέται απο	  αναγνωρισμέ	νο (έγκέκριμέ	νο) πιστοποιητικο	 , συ	 μφωνα μέ
την παρ. 2 του α	 ρθρου 37 του ν. 4412/2016.xvii  

Για τη συμμέτοχη	  στην παρου	 σα διαδικασι	α οι  ένδιαφέρο	 μένοι οικονομικοι	  φορέι	ς  ακολουθου	 ν  τη
διαδικασι	α  έγγραφη	 ς  του α	 ρθρου 5 παρ.  1.2 έ	ως 1.4 της Κοινη	 ς  Υπουργικη	 ς  Απο	 φασης  «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών   με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η έ	νωση οικονομικω	 ν φορέ	ων υποβα	 λλέι  κοινη	  προσφορα	 ,  η  οποι	α  υποχρέωτικα	  υπογρα	 φέται,
συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω,  έι	τέ  απο	  ο	 λους τους οικονομικου	 ς  φορέι	ς  που αποτέλου	 ν  την έ	νωση,
έι	τέ απο	  έκπρο	 σωπο	  τους,  νομι	μως έξουσιοδοτημέ	νο. Στην προσφορα	 ,   προσδιορι	ζέται η έ	κταση
και το έι	δος της συμμέτοχη	 ς του κα	 θέ μέ	λους της έ	νωσης, συμπέριλαμβανομέ	νης της κατανομη	 ς
αμοιβη	 ς  μέταξυ	  τους,   καθω	 ς  και  ο  έκπρο	 σωπος/συντονιστη	 ς  αυτη	 ς.  Η  έν  λο	 γω  δη	 λωση
πέριλαμβα	 νέται έι	τέ στο ΕΕΕΣ (Μέ	ρος ΙΙ. Ενο	 τητα Α) έι	τέ στη συνοδέυτικη	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση που
δυ	 ναται να υποβα	 λλουν τα μέ	λη της έ	νωσης.

3.2 Στον ηλέκτρονικο	  φα	 κέλο προσφορα	 ς πέριέ	χονται:

 (α) έ	νας (υπο)φα	 κέλος μέ την έ	νδέιξη «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς».
 (β)  έ	νας (υπο)φα	 κέλος μέ την έ	νδέιξη  «Οικονομικη	  Προσφορα	 ».

3.3 Απο	  τον προσφέ	ροντα σημαι	νονται, μέ χρη	 ση του σχέτικου	  πέδι	ου του υποσυστη	 ματος, κατα	  την
συ	 νταξη  της  προσφορα	 ς,  τα  στοιχέι	α  έκέι	να  που  έ	χουν  έμπιστέυτικο	  χαρακτη	 ρα,  συ	 μφωνα  μέ  τα
οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην πέρι	πτωση αυτη	 , ο προσφέ	ρων υποβα	 λέι στον οικέι	ο  (υπο)φα	 κέλο σχέτικη	  αιτιολο	 γηση μέ τη
μορφη	  ψηφιακα	  υπογέγραμμέ	νου αρχέι	ου pdf, αναφέ	ροντας ρητα	  ο	 λές τις σχέτικέ	ς διατα	 ξέις νο	 μου η	
διοικητικέ	ς  πρα	 ξέις  που  έπιβα	 λλουν  την  έμπιστέυτικο	 τητα  της  συγκέκριμέ	νης  πληροφορι	ας,  ως
συνημμέ	νο  της  ηλέκτρονικη	 ς  του  προσφορα	 ς.  Δέν  χαρακτηρι	ζονται  ως έμπιστέυτικέ	ς  πληροφορι	ές
σχέτικα	  μέ τις τιμέ	ς μονα	 δος, τις προσφέρο	 μένές ποσο	 τητές και την οικονομικη	  προσφορα	 .  

3.4 Στην  πέρι	πτωση  της  υποβολη	 ς  στοιχέι	ων  μέ  χρη	 ση  μορφο	 τυπου  φακέ	λου  συμπιέσμέ	νων
ηλέκτρονικω	 ν αρχέι	ων (π.χ. ηλέκτρονικο	  αρχέι	ο μέ μορφη	  ZIP), έκέι	να τα οποι	α έπιθυμέι	 ο προσφέ	ρων
να χαρακτηρι	σέι ως έμπιστέυτικα	 , συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω αναφέρο	 μένα, θα πρέ	πέι να τα υποβα	 λλέι
ως χωριστα	  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α μέ μορφη	  Portable Document Format (PDF) η	  ως χωριστο	  ηλέκτρονικο	
αρχέι	ο μορφο	 τυπου φακέ	λου συμπιέσμέ	νων ηλέκτρονικω	 ν αρχέι	ων που να πέριλαμβα	 νέι αυτα	 .

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5 Ο  χρη	 στης  –  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  υποβα	 λλέι  τους  ανωτέ	ρω  (υπο)φακέ	λους  μέ	σω  του
υποσυστη	 ματος, ο	 πως πέριγρα	 φέται κατωτέ	ρω:

α) Τα  στοιχέι	α  και  δικαιολογητικα	  που  πέριλαμβα	 νονται  στον  (υπο)φα	 κέλο  μέ  την  έ	νδέιξη
«Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»  έι	ναι τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 24.2 της παρου	 σας, υποβα	 λλονται απο	
τον οικονομικο	  φορέ	α ηλέκτρονικα	  σέ μορφη	  αρχέι	ου  Portable Document Format (PDF) και γι	νονται
αποδέκτα	 , ανα	  πέρι	πτωση, συ	 μφωνα μέ την παρ. β του α	 ρθρου 4.2.της παρου	 σας.

β) Το αργο	 τέρο πριν απο	  την ημέρομηνι	α και ω	 ρα αποσφρα	 γισης των προσφορω	 ν που ορι	ζέται στο
α	 ρθρο 18 της παρου	 σας, προσκομι	ζονται στην Αναθέ	τουσα Αρχη	 xviii, μέ έυθυ	 νη του οικονομικου	  φορέ	α
οι  πρωτο	 τυπές  έγγυη	 σέις  συμμέτοχη	 ς,  πλην  των έγγυη	 σέων που  έκδι	δονται  ηλέκτρονικα	 ,  α	 λλως  η
προσφορα	  απορρι	πτέται ως απαρα	 δέκτη.xix

Οι ανωτέ	ρω πρωτο	 τυπές έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς συμμέτοχη	 ς προσκομι	ζονται σέ κλέιστο	  φα	 κέλο, στον
οποι	ο  αναγρα	 φέται  τουλα	 χιστον  ο  αποστολέ	ας,  τα  στοιχέι	α  του  παρο	 ντος  διαγωνισμου	  και  ως
παραλη	 πτης η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 .

Η  προσκο	 μιση  των  πρωτο	 τυπων  έγγυη	 σέων  συμμέτοχη	 ς  πραγματοποιέι	ται  έι	τέ  μέ  κατα	 θέση  του  ως  α	 νω
φακέ	λου στην υπηρέσι	α  πρωτοκο	 λλου της αναθέ	τουσας αρχη	 ς  έι	τέ  μέ την αποστολη	  του ταχυδρομικω	 ς,  έπι	
αποδέι	ξέι.  Το  βα	 ρος  απο	 δέιξης  της  έ	γκαιρης  προσκο	 μισης  φέ	ρέι  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας.  Το  έμπρο	 θέσμο
αποδέικνυ	 έται μέ  τον αριθμο	  πρωτοκο	 λλου έι	τέ μέ την έπι	κληση του σχέτικου	  αποδέικτικου	  αποστολη	 ς, ανα	
πέρι	πτωση.

Στην πέρι	πτωση που  έπιλέγέι	 η αποστολη	  του φακέ	λου της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς ταχυδρομικω	 ς, ο οικονομικο	 ς
φορέ	ας  αναρτα	 ,  έφο	 σον  δέν  διαθέ	τέι  αριθμο	  έ	γκαιρης  έισαγωγη	 ς  του  φακέ	λου  του  στο  πρωτο	 κολλο  της
αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  το  αργο	 τέρο  έ	ως  την  ημέρομηνι	α  και  ω	 ρα  αποσφρα	 γισης  των  προσφορω	 ν,  μέ	σω  της
λέιτουργι	ας «έπικοινωνι	α», τα σχέτικο	  αποδέικτικο	  στοιχέι	ο προσκο	 μισης (αποδέικτικο	  κατα	 θέσης σέ υπηρέσι	ές
ταχυδρομέι	ου  -  ταχυμέταφορω	 ν),  προκέιμέ	νου  να  ένημέρω	 σέι  την  αναθέ	τουσα  αρχη	  πέρι	  της  τη	 ρησης  της
υποχρέ	ωση	 ς  του  σχέτικα	  μέ  την  (έμπρο	 θέσμη)  προσκο	 μιση  της  έγγυ	 ησης  συμμέτοχη	 ς  του  στον  παρο	 ντα
διαγωνισμο	 .

γ) Οι  προσφέ	ροντές συντα	 σσουν την οικονομικη	  τους προσφορα	 ,  συμπληρω	 νοντας την αντι	στοιχη
έιδικη	  ηλέκτρονικη	  φο	 ρμα του υποσυστη	 ματος. 

δ) Oι  προσφέ	ροντές  δυ	 νανται  να  προβαι	νουν,  μέ	σω  των  λέιτουργιω	 ν  του  υποσυστη	 ματος,  σέ
έκτυ	 πωση  έλέ	γχου  ομαλο	 τητας  των  έπιμέ	ρους  ποσοστω	 ν  έ	κπτωσης,  ανα	  ομα	 δα  έργασιω	 ν,  στην
πέρι	πτωση υποβολη	 ς προσφορα	 ς μέ έπιμέ	ρους ποσοστα	  έ	κπτωσης, κατ’ έφαρμογη	  της παρ. 2α του
α	 ρθρου 95 του ν.4412/2016.xx

ε) Στη  συνέ	χέια,  οι  προσφέ	ροντές  παρα	 γουν  απο	  το  υποσυ	 στημα  τα  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α
[«έκτυπω	 σέις»  των  Δικαιολογητικω	 ν  Συμμέτοχη	 ς  και  της  Οικονομικη	 ς  Προσφορα	 ς  τους  σέ  μορφη	
αρχέι	ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχέι	α  αυτα	  γι	νονται  αποδέκτα	 ,  έφο	 σον  φέ	ρουν,
τουλα	 χιστον  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	 ,  η  οποι	α  υποστηρι	ζέται  απο	  αναγνωρισμέ	νο
(έγκέκριμέ	νο) πιστοποιητικο	  και έπισυνα	 πτονται στους αντι	στοιχους (υπο)φακέ	λους της προσφορα	 ς.
Κατα	  τη  συστημικη	  υποβολη	  της  προσφορα	 ς  το  υποσυ	 στημα  πραγματοποιέι	  αυτοματοποιημέ	νους
έλέ	γχους έπιβέβαι	ωσης της ηλέκτρονικη	 ς προσφορα	 ς σέ σχέ	ση μέ τα παραχθέ	ντα ηλέκτρονικα	  αρχέι	α
(Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς  και  Οικονομικη	  Προσφορα	 )  και  έφο	 σον  οι  έ	λέγχοι  αυτοι	   αποβου	 ν
έπιτυχέι	ς η προσφορα	  υποβα	 λλέται  στο υποσυ	 στημα. Διαφορέτικα	 , η προσφορα	  δέν υποβα	 λλέται και
το  υποσυ	 στημα  ένημέρω	 νέι  τους  προσφέ	ροντές  μέ  σχέτικο	  μη	 νυμα  σφα	 λματος  στη  διέπαφη	  του
χρη	 στη των προσφέρο	 ντων, προκέιμέ	νου οι τέλέυται	οι να προβου	 ν στις σχέτικέ	ς ένέ	ργέιές διο	 ρθωσης.

στ) Εφο	 σον οι  οικονομικοι	  ο	 ροι  δέν έ	χουν αποτυπωθέι	  στο συ	 νολο	  τους στις  έιδικέ	ς  ηλέκτρονικέ	ς
φο	 ρμές  του  υποσυστη	 ματος,  οι  προσφέ	ροντές  έπισυνα	 πτουν   τα  σχέτικα	  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α,
συ	 μφωνα μέ  τα ανωτέ	ρω, στην  πέρι	πτωση έ.xxi
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ζ)  Απο	  το υποσυ	 στημα έκδι	δέται ηλέκτρονικη	  απο	 δέιξη υποβολη	 ς προσφορα	 ς, η οποι	α αποστέ	λλέται
στον οικονομικο	  φορέ	α μέ μη	 νυμα ηλέκτρονικου	  ταχυδρομέι	ου.

Στις πέριπτω	 σέις που μέ την προσφορα	  υποβα	 λλονται δημο	 σια η	 /και ιδιωτικα	  έ	γγραφα, έι	τέ έ	χουν
παραχθέι	  απο	  τον ι	διο τον προσφέ	ροντα έι	τέ απο	  τρι	τους, αυτα	  γι	νονται αποδέκτα	 , ανα	  πέρι	πτωση,
συ	 μφωνα μέ  την παρ. β του α	 ρθρου 4.2.της παρου	 σαςxxii 

η) Έως  την  ημέ	ρα  και  ω	 ρα  αποσφρα	 γισης  των  προσφορω	 ν  προσκομι	ζονται,  μέ  έυθυ	 νη  του
οικονομικου	  φορέ	α,  στην  αναθέ	τουσα αρχη	 ,  σέ  έ	ντυπη  μορφη	  και  σέ  κλέιστο	  φα	 κέλο,  στον  οποι	ο
αναγρα	 φέται ο αποστολέ	ας και ως παραλη	 πτης η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  του παρο	 ντος διαγωνισμου	 ,
τυχο	 ν στοιχέι	α της ηλέκτρονικη	 ς προσφορα	 ς του, η	 τοι των υποφακέ	λων «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»
και  «Οικονομικη	  Προσφορα	 »,  τα  οποι	α  απαιτέι	ται  να  προσκομισθου	 ν  σέ  πρωτο	 τυπα  η	  ακριβη	
αντι	γραφαxxiii.

Τέ	τοια στοιχέι	α και δικαιολογητικα	  ένδέικτικα	  έι	ναι :

i)  η  πρωτο	 τυπη  έγγυητικη	  έπιστολη	  συμμέτοχη	 ς,  πλην  των  πέριπτω	 σέων  που  αυτη	  έκδι	δέται
ηλέκτρονικα	 , α	 λλως η προσφορα	  απορρι	πτέται ως απαρα	 δέκτη, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα
στο α	 ρθρο 4.1. γ) της παρου	 σας,

ii)  αυτα	  που  δέν  υπα	 γονται  στις  διατα	 ξέις  του  α	 ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999,  (ένδέικτικα	
συμβολαιογραφικέ	ς έ	νορκές βέβαιω	 σέις η	  λοιπα	  συμβολαιογραφικα	  έ	γγραφα),

iii)  ιδιωτικα	  έ	γγραφα  τα  οποι	α  δέν   έ	χουν  έπικυρωθέι	  απο	  δικηγο	 ρο  η	  δέν  φέ	ρουν  θέω	 ρηση  απο	
υπηρέσι	ές  και  φορέι	ς  της  πέρι	πτωσης  α  της  παρ.  2  του  α	 ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η	  δέν
συνοδέυ	 ονται απο	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση για την ακρι	βέια	  τους, καθω	 ς και

iv)  αλλοδαπα	  δημο	 σια  έ	ντυπα  έ	γγραφα  που  φέ	ρουν  την  έπισημέι	ωση  της  Χα	 γης  (Apostille),  η	
προξένικη	  θέω	 ρηση και δέν έ	χουν έπικυρωθέι	  απο	  δικηγο	 ρο. 

Σέ πέρι	πτωση μη υποβολη	 ς  ένο	 ς  η	  πέρισσο	 τέρων απο	  τα ως α	 νω στοιχέι	α και δικαιολογητικα	  που
υποβα	 λλονται  σέ  έ	ντυπη  μορφη	 ,  πλην  της  πρωτο	 τυπης  έγγυ	 ησης  συμμέτοχη	 ς,  δυ	 ναται  να
συμπληρω	 νονται και να υποβα	 λλονται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφέ	ροντές  δυ	 νανται  να  ζητη	 σουν  την  απο	 συρση  υποβληθέι	σας  προσφορα	 ς,  πριν  την
καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς των προσφορω	 ν, μέ έ	γγραφο αι	τημα τους προς την αναθέ	τουσα
αρχη	 , σέ μορφη	  ηλέκτρονικου	  αρχέι	ου Portable Document Format (PDF)xxiv που υποβα	 λλέται συ	 μφωνα
μέ  τις  πέρ.  ii)  η	  iv)   της  παρ.  β  του  α	 ρθρου  4.2.  της  παρου	 σας,xxv  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας
«Επικοινωνι	α»  του  υποσυστη	 ματος.  Πιστοποιημέ	νος  χρη	 στης  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  χωρι	ς  να
απαιτέι	ται απο	 φαση της τέλέυται	ας, προβαι	νέι στην απο	 ρριψη της σχέτικη	 ς ηλέκτρονικη	 ς προσφορα	 ς
στο υποσυ	 στημα πριν την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς της προσφορα	 ς. Κατο	 πιν, ο οικονομικο	 ς
φορέ	ας  δυ	 ναται  να  υποβα	 λέι  έκ  νέ	ου  προσφορα	  μέ	σω  του  υποσυστη	 ματος  έ	ως  την  καταληκτικη	
ημέρομηνι	α υποβολη	 ς  των προσφορω	 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) Μέτα	  την  καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  υποβολη	 ς  προσφορω	 ν,  ο	 πως  ορι	ζέται  στο  α	 ρθρο  18  της
παρου	 σας,  και  πριν  απο	  την ηλέκτρονικη	  αποσφρα	 γιση,  πιστοποιημέ	νος χρη	 στης της Αναθέ	τουσας
Αρχη	 ς  μέταβιβα	 ζέι  την  αρμοδιο	 τητα  διαχέι	ρισης  του  ηλέκτρονικου	  διαγωνισμου	  σέ  πιστοποιημέ	νο
χρη	 στη της Επιτροπη	 ς Διαγωνισμου	 .
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β) Η αναθέ	τουσα αρχη	  διαβιβα	 ζέι στον Προ	 έδρο της Επιτροπη	 ς Διαγωνισμου	  τους κλέιστου	 ς φακέ	λους
μέ τις πρωτο	 τυπές έγγυη	 σέις συμμέτοχη	 ς, που έ	χουν προσκομιστέι	, πριν απο	  την ημέρομηνι	α και ω	 ρα
αποσφρα	 γισης των προσφορω	 ν που ορι	ζέται, ομοι	ως, στο α	 ρθρο 18 της παρου	 σας.  

Η  Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 xxvi, κατα	  την ημέρομηνι	α και ω	 ρα που ορι	ζέται στο α	 ρθρο 18, προβαι	νέι σέ
ηλέκτρονικη	  αποσφρα	 γιση  του  υποφακέ	λου  «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»  και  του  υποφακέ	λου
“Οικονομικη	  Προσφορα	 ”,  χωρι	ς  να  παρέ	χέι  στους  προσφέ	ροντές  προ	 σβαση  στα  υποβληθέ	ντα
δικαιολογητικα	  συμμέτοχη	 ς η	  στις υποβληθέι	σές οικονομικέ	ς προσφορέ	ς.

γ)  Μέτα	  την ως α	 νω αποσφρα	 γιση, και πριν απο	  την έ	κδοση οποιασδη	 ποτέ απο	 φασης σχέτικα	  μέ την
αξιολο	γηση  των  προσφορω	 ν  της  παρου	 σας,  η  Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 ,  προβαι	νέι  στις  ακο	 λουθές
ένέ	ργέιέςxxvii:

(i) αναρτα	  στον ηλέκτρονικο	  χω	 ρο «Συνημμέ	να Ηλέκτρονικου	  Διαγωνισμου	 »,  τον σχέτικο	  κατα	 λογο
προσφέρο	 ντων, ο	 πως αυτο	 ς  παρα	 γέται  απο	  το υποσυ	 στημα,  μέ  δικαι	ωμα προ	 σβασης μο	 νον στους
προσφέ	ροντές, 

ii)  έλέ	γχέι  έα	 ν  προσκομι	στηκαν  οι  απαιτου	 μένές  πρωτο	 τυπές  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  συμμέτοχη	 ς
συ	 μφωνα μέ την παρ. 3.5 πέρ. β του α	 ρθρου 3 της παρου	 σας.  Η προσφορα	  οικονομικου	  φορέ	α που
παρέ	λέιψέ  έι	τέ  να  προσκομι	σέι  την  απαιτου	 μένη  πρωτο	 τυπη  έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς,  σέ  πέρι	πτωση
υποβολη	 ς έ	γχαρτης έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς, έι	τέ να υποβα	 λέι την απαιτου	 μένη έγγυ	 ηση ηλέκτρονικη	 ς
έ	κδοσης  στον  οικέι	ο  ηλέκτρονικο	  (υπο	 )-φα	 κέλο  μέ	χρι  την  καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  υποβολη	 ς  των
προσφορω	 ν,  απορρι	πτέται  ως απαρα	 δέκτη,  μέτα	  απο	  γνω	 μη της  Επιτροπη	 ς  Διαγωνισμου	 ,  η  οποι	α
συντα	 σσέι  πρακτικο	 ,  στο  οποι	ο  πέριλαμβα	 νονται  τα  αποτέλέ	σματα  του  ανωτέ	ρω  έλέ	γχου  και
υποβα	 λλέι  στην  αναθέ	τουσα  αρχη	  το  σχέτικο	  ηλέκτρονικο	  αρχέι	ο,  ως  “έσωτέρικο	 ”,  μέ	σω  της
λέιτουργι	ας “έπικοινωνι	α” του υποσυστη	 ματος, προς έ	γκριση για τη λη	 ψη απο	 φασης απο	 ρριψης της
προσφορα	 ς, συ	 μφωνα μέ την παρ. 1 του α	 ρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μέτα	  την έ	κδοση της απο	 φασης έ	γκρισης του ανωτέ	ρω πρακτικου	  για την απο	 ρριψη της προσφορα	 ς, η
αναθέ	τουσα αρχη	  κοινοποιέι	 την απο	 φαση σέ ο	 λους τους προσφέ	ροντές.
Η απο	 φαση απο	 ρριψης της προσφορα	 ς έκδι	δέται πριν απο	  την έ	κδοση οποιασδη	 ποτέ α	 λλης απο	 φασης
σχέτικα	  μέ την αξιολο	γηση των προσφορω	 ν της παρου	 σας διαδικασι	ας.xxviii 

iii)  Στη  συνέ	χέια  διαβιβα	 ζέι  τον  σχέτικο	  κατα	 λογο  προσφέρο	 ντων,  κατα	  σέιρα	  μέιοδοσι	ας,  στην
αναθέ	τουσα  αρχη	  και  στους  προσφέ	ροντές,  προκέιμέ	νου  να  λα	 βουν  γνω	 ση  και  αναρτα	  στον
ηλέκτρονικο	  χω	 ρο  «Συνημμέ	να  Ηλέκτρονικου	  Διαγωνισμου	 »,  τον  ως  α	 νω  κατα	 λογο,  μέ  δικαι	ωμα
προ	 σβασης μο	 νο στους προσφέ	ροντές.

δ) Ακολου	 θως, η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  προβαι	νέι, κατα	  σέιρα	  μέιοδοσι	ας, σέ έ	λέγχο της ολο	γραφης
και αριθμητικη	 ς αναγραφη	 ς των έπιμέ	ρους ποσοστω	 ν έ	κπτωσης  και της ομαλη	 ς μέταξυ	  τους σχέ	σης,
βα	 σέι της παραγωγη	 ς σχέτικου	  ψηφιακου	  αρχέι	ου, μέ	σα απο	  το υποσυ	 στημα. 
Για την έφαρμογη	  του έλέ	γχου ομαλο	 τητας, χρησιμοποιέι	ται απο	  την Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  η μέ	ση
έ	κπτωση προσφορα	 ς (Εμ), συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στα α	 ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 

ε) Όλές οι  οικονομικέ	ς  προσφορέ	ς,  μέτα	  τις τυχο	 ν  αναγκαι	ές διορθω	 σέις,  καταχωρι	ζονται,  κατα	  τη
σέιρα	  μέιοδοσι	ας, στο πρακτικο	  της έπιτροπη	 ς. 

στ) Στη συνέ	χέια, η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , την ι	δια ημέ	ρα, έλέ	γχέι τα δικαιολογητικα	  συμμέτοχη	 ς του
α	 ρθρου 24.2 της παρου	 σας, κατα	  τη σέιρα	  της μέιοδοσι	ας, αρχι	ζοντας απο	  τον πρω	 το μέιοδο	 τη. Αν η
ολοκλη	 ρωση  του  έλέ	γχου  αυτου	  δέν  έι	ναι  δυνατη	  την  ι	δια  μέ	ρα,  λο	γω  του  μέγα	 λου  αριθμου	  των
προσφορω	 ν,  έλέ	γχονται  τουλα	 χιστον οι  δέ	κα (10) πρω	 τές κατα	  σέιρα	  μέιοδοσι	ας.  Στην πέρι	πτωση
αυτη	   η διαδικασι	α συνέχι	ζέται τις έπο	 μένές έργα	 σιμές ημέ	ρέςxxix.
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ζ) Η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 ,  παρα	 λληλα μέ τις ως α	 νω ένέ	ργέιές,  έπικοινωνέι	  μέ τους έκδο	 τές που
αναγρα	 φονται στις υποβληθέι	σές έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς, προκέιμέ	νου να διαπιστω	 σέι την έγκυρο	 τητα	
τους.xxx Αν  διαπιστωθέι	  πλαστο	 τητα  έγγυητικη	 ς  έπιστολη	 ς,  ο  υποψη	 φιος  αποκλέι	έται  απο	  τον
διαγωνισμο	 , υποβα	 λλέται μηνυτη	 ρια αναφορα	  στον αρμο	 διο έισαγγέλέ	α. 

η) Η  πέριγραφο	 μένη  διαδικασι	α  καταχωρέι	ται  στο  πρακτικο	  της  Επιτροπη	 ς  Διαγωνισμου	  η	  σέ
παρα	 ρτημα	  του, που υπογρα	 φέται απο	  τον Προ	 έδρο και τα μέ	λη της.

Ως ασυνη	 θιστα χαμηλέ	ς προσφορέ	ς, τέκμαι	ρονται οικονομικέ	ς προσφορέ	ς που έμφανι	ζουν απο	 κλιση
μέγαλυ	 τέρη των δέ	κα (10) ποσοστιαι	ων μονα	 δων απο	  τον μέ	σο ο	 ρο του συνο	 λου των έκπτω	 σέων των
παραδέκτω	 ν προσφορω	 ν που υποβλη	 θηκαν. 

Η αναθέ	τουσα αρχη	  δυ	 ναται να κρι	νέι ο	 τι συνιστου	 ν ασυνη	 θιστα χαμηλέ	ς προσφορέ	ς και προσφορέ	ς 
μέ μικρο	 τέρη η	  καθο	 λου απο	 κλιση απο	  το ως α	 νω ο	 ριο.xxxi

Στις παραπα	 νω πέριπτω	 σέις, η αναθέ	τουσα αρχη	  απαιτέι	 απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς να έξηγη	 σουν
την τιμη	  η	  το κο	 στος που προτέι	νουν στην προσφορα	  τους, έντο	 ς αποκλέιστικη	 ς προθέσμι	ας έι	κοσι
(20)  ημέρω	 ν  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  σχέτικη	 ς  προ	 σκλησης,  η  οποι	α  αποστέ	λλέται  μέ	σω  της
λέιτουργι	ας «Επικοινωνι	α» του υποσυστη	 ματος. 

Αν οικονομικο	 ς φορέ	ας δέν ανταποκριθέι	  στη σχέτικη	  προ	 σκληση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς έντο	 ς της
α	 νω προθέσμι	ας  και  δέν  υποβα	 λλέι  έξηγη	 σέις,  η  προσφορα	  του απορρι	πτέται  ως μη  κανονικη	  και
καταπι	πτέι υπέ	ρ της αναθέ	τουσας αρχη	 ς η έγγυητικη	  έπιστολη	  συμμέτοχη	 ς. Αν οι έξηγη	 σέις δέν γι	νουν
αποδέκτέ	ς, η προσφορα	  απορρι	πτέται, ωστο	 σο δέν καταπι	πτέι η έγγυητικη	  έπιστολη	  συμμέτοχη	 ς.

Οι  παρέχο	 μένές  έξηγη	 σέις  του  οικονομικου	  φορέ	α,  οι  οποι	ές  υποβα	 λλονται,  ομοι	ως,  μέ	σω  της
λέιτουργι	ας « Επικοινωνι	α», ιδι	ως ως προς τον προσδιορισμο	  οικονομικω	 ν μέγέθω	 ν, μέ τις οποι	ές ο
προσφέ	ρων  διαμο	 ρφωσέ  την  προσφορα	  του,  αποτέλου	 ν  δέσμέυτικέ	ς  συμφωνι	ές  και  τμη	 μα  της
συ	 μβασης ανα	 θέσης που δέν μπορου	 ν να μέταβληθου	 ν καθ’ ο	 λη τη δια	 ρκέια έκτέ	λέσης της συ	 μβασης.

Κατα	  τα λοιπα	  έφαρμο	 ζονται τα αναλυτικα	  αναφέρο	 μένα στα α	 ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016

Η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  ολοκληρω	 νέι  τη συ	 νταξη του σχέτικου	  πρακτικου	  μέ  το αποτέ	λέσμα της
διαδικασι	ας,  μέ το οποι	ο έισηγέι	ται την ανα	 θέση της συ	 μβασης στον μέιοδο	 τη (η	  τη μαται	ωση της
διαδικασι	ας), και υποβα	 λλέι στην αναθέ	τουσα αρχη	  το σχέτικο	  ηλέκτρονικο	  αρχέι	ο, ως “έσωτέρικο	 ”,
προς  έ	γκριση, μέταβιβα	 ζοντας  παρα	 λληλα  ξανα	  την  αρμοδιο	 τητα  διαχέι	ρισης  του  ηλέκτρονικου	
διαγωνισμου	  στον αρμο	 διο πιστοποιημέ	νο χρη	 στη της αναθέ	τουσας αρχη	 ς. 

Η αποδοχη	  η	  απο	 ρριψη των έξηγη	 σέων των οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  κατο	 πιν  γνω	 μης της  Επιτροπη	 ς
Διαγωνισμου	 xxxii,  η οποι	α πέριλαμβα	 νέται στο ως α	 νω πρακτικο	 ,  ένσωματω	 νέται στην απο	 φαση της
έπο	 μένης πέρι	πτωσης (θ).  Για την έξέ	ταση των έξηγη	 σέων δυ	 ναται να συγκροτου	 νται και έ	κτακτές
έπιτροπέ	ς η	  ομα	 δές έργασι	ας, κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρ. 3 του α	 ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνέ	χέια, η αναθέ	τουσα αρχη	  κοινοποιέι	  την απο	 φαση έ	γκρισης του πρακτικου	  σέ ο	 λους τους
προσφέ	ροντές, έκτο	 ς απο	  έκέι	νους, οποι	οι αποκλέι	στηκαν οριστικα	 , λο	γω μη υποβολη	 ς η	  προσκο	 μισης
της πρωτο	 τυπης έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς,  συ	 μφωνα μέ την πέρι	πτωση (γ) της παρου	 σας παραγρα	 φου
4.1  και  παρέ	χέι  προ	 σβαση  στα  υποβληθέ	ντα  δικαιολογητικα	  συμμέτοχη	 ς  και  στις  οικονομικέ	ς
προσφορέ	ς  των λοιπω	 ν προσφέρο	 ντων. Κατα	  της απο	 φασης αυτη	 ς χωρέι	  προδικαστικη	  προσφυγη	 ,
κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρα	 γραφο 4.3 της παρου	 σης.

ι) Επισημαι	νέται, τέ	λος, ο	 τι, σέ πέρι	πτωση που οι προσφορέ	ς έ	χουν την ι	δια ακριβω	 ς τιμη	  (ισο	 τιμές), η
αναθέ	τουσα αρχη	  έπιλέ	γέι τον (προσωρινο	 )  ανα	 δοχο μέ κλη	 ρωση μέταξυ	  των οικονομικω	 ν φορέ	ων
που  υπέ	βαλαν  ισο	 τιμές  προσφορέ	ς.  Η  κλη	 ρωση  γι	νέται  ένω	 πιον  της  Επιτροπη	 ς  Διαγωνισμου	  και
παρουσι	α των οικονομικω	 ν φορέ	ων που υπέ	βαλαν τις ισο	 τιμές προσφορέ	ς, σέ ημέ	ρα και ω	 ρα που θα
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τους γνωστοποιηθέι	  μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας “έπικοινωνι	α” του υποσυστη	 ματος.
Τα αποτέλέ	σματα της ως α	 νω κλη	 ρωσης ένσωματω	 νονται, ομοι	ως, στην απο	 φαση της προηγου	 μένης
πέρι	πτωσης (θ).

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

α) Μέτα	  απο	  την  αξιολο	γηση  των  προσφορω	 ν,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  προσκαλέι	,  στο  πλαι	σιο  της
παρου	 σας  ηλέκτρονικη	 ς  διαδικασι	ας  συ	 ναψης  συ	 μβασης  και  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  της
«Επικοινωνι	ας», τον προσωρινο	  ανα	 δοχο να υποβα	 λέι έντο	 ς προθέσμι	ας δέ	κα (10) ημέρω	 ν xxxiii απο	  την
κοινοποι	ηση  της  σχέτικη	 ς  έ	γγραφης  έιδοποι	ησης  σέ  αυτο	 ν τα  προβλέπο	 μένα,  στο  α	 ρθρο  23  της
παρου	 σας,  αποδέικτικα	  μέ	σα (δικαιολογητικα	  προσωρινου	  αναδο	χου)  και  τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα
νομιμοποι	ησης.xxxiv Ο  προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος  δυ	 ναται  να  υποβα	 λέι,  έντο	 ς  της  ως  α	 νω  προθέσμι	ας,
αι	τημα, προς την αναθέ	τουσα αρχη	 , για παρα	 ταση	  της, συνοδέυο	 μένο απο	  αποδέικτικα	  έ	γγραφα πέρι	
αι	τησης χορη	 γησης δικαιολογητικω	 ν προσωρινου	  αναδο	χου. Στην πέρι	πτωση αυτη	  η αναθέ	τουσα αρχη	
παρατέι	νέι την προθέσμι	α υποβολη	 ς αυτω	 ν, για ο	 σο χρο	 νο απαιτηθέι	  για τη χορη	 γηση	  τους απο	  τις
αρμο	 διές δημο	 σιές αρχέ	ς. 

β) Τα  δικαιολογητικα	  του  προσωρινου	  αναδο	χου  υποβα	 λλονται  απο	  τον  οικονομικο	  φορέ	α
ηλέκτρονικα	 , μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας» στην αναθέ	τουσα αρχη	 , δέν απαιτέι	ται
να  προσκομισθου	 ν  και  σέ  έ	ντυπη  μορφη	  και  γι	νονται  αποδέκτα	 ,  ανα	  πέρι	πτωση,  έφο	 σον
υποβα	 λλονται, συ	 μφωνα μέ τα προβλέπο	 μένα στις διατα	 ξέις: 

i)  έι	τέ  των α	 ρθρων 13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020 πέρι	  ηλέκτρονικω	 ν  δημοσι	ων  έγγρα	 φων που
φέ	ρουν ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  η	  σφραγι	δα, και, έφο	 σον προ	 κέιται για αλλοδαπα	  δημο	 σια ηλέκτρονικα	
έ	γγραφα, έα	 ν φέ	ρουν έπισημέι	ωση e-Apostille 

ii)  έι	τέ  των  α	 ρθρων  15  και  27xxxv του  ν.  4727/2020  πέρι	  ηλέκτρονικω	 ν  ιδιωτικω	 ν  έγγρα	 φων  που
φέ	ρουν ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  η	  σφραγι	δα

iii) έι	τέ του α	 ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο	 πως ισχυ	 έι πέρι	  βέβαι	ωσης του γνησι	ου της υπογραφη	 ς-
έπικυ	 ρωσης των αντιγρα	 φων

iv) έι	τέ  της παρ. 2 του α	 ρθρου 37xxxvi του ν.  4412/2016,  πέρι	  χρη	 σης ηλέκτρονικω	 ν υπογραφω	 ν σέ
ηλέκτρονικέ	ς διαδικασι	ές δημοσι	ων συμβα	 σέων,  
 
v)  έι	τέ  της παρ.  13 του α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016,  πέρι	  συνυποβολη	 ς  υπέυ	 θυνης δη	 λωσης στην
πέρι	πτωση απλη	 ς φωτοτυπι	ας ιδιωτικω	 ν έγγρα	 φωνxxxvii. 

Επιπλέ	ον δέν προσκομι	ζονται σέ έ	ντυπη μορφη	  τα ΦΕΚ και ένημέρωτικα	  και τέχνικα	  φυλλα	 δια και
α	 λλα  έ	ντυπα,  έταιρικα	  η	  μη,  μέ  έιδικο	  τέχνικο	  πέριέχο	 μένο,  δηλαδη	  έ	ντυπα  μέ  αμιγω	 ς  τέχνικα	
χαρακτηριστικα	 , ο	 πως αριθμου	 ς, αποδο	 σέις σέ διέθνέι	ς μονα	 δές, μαθηματικου	 ς τυ	 πους και σχέ	δια.

Τα ως α	 νω στοιχέι	α και δικαιολογητικα	  καταχωρι	ζονται απο	  αυτο	 ν σέ μορφη	  ηλέκτρονικω	 ν αρχέι	ων μέ
μορφο	 τυπο PDF.

β.1) Εντο	 ς  της προθέσμι	ας υποβολη	 ς των δικαιολογητικω	 ν κατακυ	 ρωσης και το αργο	 τέρο έ	ως την
τρι	τη έργα	 σιμη ημέ	ρα απο	  την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α ηλέκτρονικη	 ς υποβολη	 ς τους, προσκομι	ζονται
μέ έυθυ	 νη του οικονομικου	  φορέ	α, στην αναθέ	τουσα αρχη	 , σέ έ	ντυπη μορφη	  και σέ κλέιστο	  φα	 κέλο,
στον οποι	ο αναγρα	 φέται ο αποστολέ	ας, τα στοιχέι	α του διαγωνισμου	  και ως παραλη	 πτης η Επιτροπη	 ,
τα  στοιχέι	α  και  δικαιολογητικα	 ,  τα  οποι	α  απαιτέι	ται  να  προσκομισθου	 ν  σέ  έ	ντυπη  μορφη	  (ως
πρωτο	 τυπα η	  ακριβη	  αντι	γραφα).xxxviii
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Τέ	τοια στοιχέι	α και δικαιολογητικα	  ένδέικτικα	  έι	ναι :

i)  αυτα	  που  δέν  υπα	 γονται  στις  διατα	 ξέις  του  α	 ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999,  ο	 πως  ισχυ	 έι,
(ένδέικτικα	  συμβολαιογραφικέ	ς έ	νορκές βέβαιω	 σέις η	  λοιπα	  συμβολαιογραφικα	  έ	γγραφα) 

ii)  ιδιωτικα	  έ	γγραφα  τα  οποι	α  δέν  έ	χουν  έπικυρωθέι	  απο	  δικηγο	 ρο  η	  δέν  φέ	ρουν  θέω	 ρηση  απο	
υπηρέσι	ές  και  φορέι	ς  της  πέρι	πτωσης  α  της  παρ.  2  του  α	 ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η	  δέν
συνοδέυ	 ονται απο	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση για την ακρι	βέια	  τους,  καθω	 ς και 

iii) τα έ	ντυπα έ	γγραφα που φέ	ρουν τη Σφραγι	δα της Χα	 γης (Apostille) η	  προξένικη	  θέω	 ρηση και δέν
έι	ναι έπικυρωμέ	να απο	  δικηγο	 ρο.

Σημέιω	 νέται  ο	 τι  στα  αλλοδαπα	  δημο	 σια  έ	γγραφα  και  δικαιολογητικα	  έφαρμο	 ζέται  η  Συνθη	 κη  της
Χα	 γης της 5ης.10.1961, που κυρω	 θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφο	 σον συντα	 σσονται σέ κρα	 τη
που έ	χουν προσχωρη	 σέι στην ως α	 νω Συνθη	 κη,  α	 λλως φέ	ρουν προξένικη	  θέω	 ρηση. Απαλλα	 σσονται
απο	  την απαι	τηση έπικυ	 ρωσης (μέ Apostille η	  Προξένικη	  Θέω	 ρηση) αλλοδαπα	  δημο	 σια έ	γγραφα ο	 ταν
καλυ	 πτονται απο	  διμέρέι	ς η	  πολυμέρέι	ς συμφωνι	ές που έ	χέι συνα	 ψέι η Ελλα	 δα (ένδέικτικα	  «Συ	 μβαση
νομικη	 ς συνέργασι	ας μέταξυ	  Ελλα	 δας και Κυ	 πρου – 05.03.1984» (κυρωτικο	 ς ν.1548/1985, «Συ	 μβαση
πέρι	  απαλλαγη	 ς  απο την έπικυ	 ρωση ορισμέ	νων πρα	 ξέων και  έγγρα	 φων – 15.09.1977» (κυρωτικο	 ς
ν.4231/2014)).  Επι	σης  απαλλα	 σσονται  απο	  την  απαι	τηση  έπικυ	 ρωσης  η	  παρο	 μοιας  διατυ	 πωσης
δημο	 σια  έ	γγραφα  που  έκδι	δονται  απο	  τις  αρχέ	ς  κρα	 τους  μέ	λους  που  υπα	 γονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλου	 στέυση των απαιτη	 σέων για την υποβολη	  ορισμέ	νων δημοσι	ων έγγρα	 φων
στην ΕΕ, ο	 πως, ένδέικτικα	 ,  το λέυκο	  ποινικο	  μητρω	 ο, υπο	  τον ο	 ρο ο	 τι τα σχέτικα	  μέ το γέγονο	 ς αυτο	
δημο	 σια έ	γγραφα έκδι	δονται για πολι	τη της Ένωσης απο	  τις αρχέ	ς του κρα	 τους μέ	λους της ιθαγέ	νέια	 ς
του. Επι	σης, γι	νονται υποχρέωτικα	  αποδέκτα	  έυκρινη	  φωτοαντι	γραφα έγγρα	 φων που έ	χουν έκδοθέι	
απο	  αλλοδαπέ	ς αρχέ	ς και έ	χουν έπικυρωθέι	 απο	  δικηγο	 ρο, συ	 μφωνα μέ τα προβλέπο	 μένα στην παρ. 2
πέρ. β του α	 ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω	 δικας Διοικητικη	 ς Διαδικασι	ας”, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ ως
α	 νω μέ το α	 ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δέν υποβληθου	 ν τα παραπα	 νω δικαιολογητικα	  η	  υπα	 ρχουν έλλέι	ψέις σέ αυτα	  που υπoβλη	 θηκαν
ηλέκτρονικα	  η	  σέ έ	ντυπη μορφη	 ,  έφο	 σον απαιτέι	ται,  συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω η αναθέ	τουσα αρχη	
καλέι	 τον προσωρινο	  ανα	 δοχο να προσκομι	σέι τα έλλέι	ποντα δικαιολογητικα	  η	  να συμπληρω	 σέι τα η	 δη
υποβληθέ	ντα  η	  να  παρα	 σχέι  διέυκρινι	σέις,  κατα	  την  έ	ννοια  του  α	 ρθρου  102  ν.  4412/2016,  έντο	 ς
προθέσμι	ας  δέ	κα  (10)  ημέρω	 ν  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  σχέτικη	 ς  προ	 σκλησης  σέ  αυτο	 ν.  Αν  ο
προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος  υποβα	 λλέι  αι	τημα  προς  την  αναθέ	τουσα  αρχη	  για  παρα	 ταση  της  ως  α	 νω
προθέσμι	ας, το οποι	ο συνοδέυ	 έται μέ αποδέικτικα	  έ	γγραφα απο	  τα οποι	α να αποδέικνυ	 έται ο	 τι έ	χέι
αιτηθέι	  τη χορη	 γηση των δικαιολογητικω	 ν, η αναθέ	τουσα αρχη	  παρατέι	νέι την προθέσμι	α υποβολη	 ς
των δικαιολογητικω	 ν για ο	 σο χρο	 νο απαιτηθέι	 για τη χορη	 γηση των δικαιολογητικω	 ν απο	  τις αρμο	 διές
δημο	 σιές αρχέ	ς.
Το παρο	 ν  έφαρμο	 ζέται  αναλο	γως και  στις  πέριπτω	 σέις  που η αναθέ	τουσα αρχη	  τυχο	 ν  ζητη	 σέι  την
προσκο	 μιση δικαιολογητικω	 ν κατα	  τη διαδικασι	α αξιολο	γησης των προσφορω	 ν και πριν απο	  το στα	 διο
κατακυ	 ρωσης, κατ’ έφαρμογη	  της δια	 ταξης του α	 ρθρου 79 παρα	 γραφος 5 έδα	 φιο α΄ ν.  4412/2016,
τηρουμέ	νων των αρχω	 ν της ι	σης μέταχέι	ρισης και της διαφα	 νέιας.xxxix

δ) Αν, κατα	  τον έ	λέγχο των υποβληθέ	ντων δικαιολογητικω	 ν, διαπιστωθέι	 ο	 τι:
i) τα στοιχέι	α που δηλω	 θηκαν μέ το Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο Έγγραφο Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ), έι	ναι έκ προθέ	σέως
απατηλα	  η	  ο	 τι έ	χουν υποβληθέι	 πλαστα	  αποδέικτικα	  στοιχέι	αxl    η	
ii)  αν  δέν  υποβληθου	 ν  στο  προκαθορισμέ	νο  χρονικο	  δια	 στημα  τα  απαιτου	 μένα  πρωτο	 τυπα  η	
αντι	γραφα, των παραπα	 νω δικαιολογητικω	 ν, η	
iii) αν απο	  τα δικαιολογητικα	  που προσκομι	σθηκαν νομι	μως και έμπροθέ	σμως, δέν αποδέικνυ	 ονται οι
ο	 ροι και οι πρου7 ποθέ	σέις συμμέτοχη	 ς συ	 μφωνα μέ τα α	 ρθρα 21, 22 και 23 της παρου	 σας, xli 
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απορρι	πτέται  η  προσφορα	  του  προσωρινου	  αναδο	χου,  καταπι	πτέι  υπέ	ρ  της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς  η
έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς  του  και  η  κατακυ	 ρωση  γι	νέται  στον  προσφέ	ροντα που  υπέ	βαλέ  την  αμέ	σως
έπο	 μένη  πλέ	ον  συμφέ	ρουσα  απο	  οικονομικη	  α	 ποψη  προσφορα	  βα	 σέι  της  τιμη	 ς,  τηρουμέ	νης  της
ανωτέ	ρω διαδικασι	ας.

Σέ  πέρι	πτωση έ	γκαιρης και  προση	 κουσας ένημέ	ρωσης της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς  για μέταβολέ	ς  στις
πρου7 ποθέ	σέις  τις  οποι	ές  ο  προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος  έι	χέ  δηλω	 σέι  μέ  το  Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο  Έγγραφο
Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ) ο	 τι πληροι	 και οι οποι	ές έπη	 λθαν η	  για τις οποι	ές έ	λαβέ γνω	 ση μέ	χρι τη συ	 ναψη της
συ	 μβασης  (οψιγένέι	ς  μέταβολέ	ς),  δέν  καταπι	πτέι  υπέ	ρ  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς  η  προσκομισθέι	σα,
συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 15 της παρου	 σας, έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς.xlii,.

Αν κανέ	νας απο	  τους προσφέ	ροντές δέν υπέ	βαλέ αληθη	  η	  ακριβη	  δη	 λωση,  η	  αν κανέ	νας απο	  τους
προσφέ	ροντές δέν προσκομι	ζέι έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα απαιτου	 μένα έ	γγραφα και δικαιολογητικα	 , η	
αν κανέ	νας απο	  τους προσφέ	ροντές δέν αποδέι	ξέι ο	 τι:  α) δέν βρι	σκέται σέ μια απο	  τις καταστα	 σέις
που αναφέ	ρονται στο α	 ρθρο 22.Α και β) πληροι	  τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς των α	 ρθρων 22.Β έ	ως
22.Ε, ο	 πως αυτα	  έ	χουν καθοριστέι	 στην παρου	 σα , η διαδικασι	α συ	 ναψης της συ	 μβασης ματαιω	 νέται.

Η διαδικασι	α έλέ	γχου των ως α	 νω δικαιολογητικω	 ν ολοκληρω	 νέται μέ τη συ	 νταξη πρακτικου	  απο	  την
Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , στο οποι	ο αναγρα	 φέται η τυχο	 ν συμπλη	 ρωση δικαιολογητικω	 ν κατα	  τα ορι-
ζο	 μένα στις παραγρα	 φους (α) και (γ) του παρο	 ντος α	 ρθρου.xliii Η Επιτροπη	 , στη συνέ	χέια,   το κοινο-
ποιέι	,  μέ	σω της «λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας», στο αποφαινο	 μένο ο	 ργανο της αναθέ	τουσας
αρχη	 ς για τη λη	 ψη απο	 φασης έι	τέ κατακυ	 ρωσης της συ	 μβασης έι	τέ μαται	ωσης της διαδικασι	ας, ανα	
πέρι	πτωση.

Τα αποτέλέ	σματα του έλέ	γχου των δικαιολογητικω	 ν του προσωρινου	  αναδο	χου έπικυρω	 νονται μέ την
απο	 φαση κατακυ	 ρωσης του α	 ρθρου 105 ν. 4412/2016,xliv η	 τοι μέ την απο	 φαση του προηγου	 μένου έδα-
φι	ου, στην οποι	α αναφέ	ρονται υποχρέωτικα	  οι προθέσμι	ές για την αναστολη	  της συ	 ναψης συ	 μβασης,
συ	 μφωνα μέ τα α	 ρθρα 360 έ	ως 372 του ιδι	ου νο	 μου.xlv 

Η αναθέ	τουσα αρχη	  κοινοποιέι	  την  απο	 φαση κατακυ	 ρωσης, μαζι	 μέ αντι	γραφο ο	 λων των πρακτικω	 ν
της διαδικασι	ας έλέ	γχου και αξιολο	γησης των προσφορω	 ν σέ ο	 λους τους οικονομικου	 ς φορέι	ς που έ	λα-
βαν μέ	ρος στη διαδικασι	α ανα	 θέσης, έκτο	 ς απο	  τους οριστικω	 ς αποκλέισθέ	ντές και ιδι	ως ο	 σους απο-
κλέι	στηκαν οριστικα	  δυνα	 μέι της παρ. 1 του α	 ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντι	στοιχης πέρ. γ
της παραγρα	 φου 4.1 της παρου	 σας,xlvi μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας», και έπιπλέ	ον
αναρτα	  τα δικαιολογητικα	  του προσωρινου	  αναδο	χου στον χω	 ρο «Συνημμέ	να Ηλέκτρονικου	  Διαγωνι-
σμου	 ».

ε)   Η απο	 φαση κατακυ	 ρωσης καθι	σταται οριστικη	 , έφο	 σον συντρέ	ξουν οι ακο	 λουθές πρου7 ποθέ	σέις:xlvii

i. η απο	 φαση κατακυ	 ρωσης έ	χέι κοινοποιηθέι	, συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω,

ii. παρέ	λθέι  α	 πρακτη  η  προθέσμι	α  α	 σκησης  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  η	  σέ  πέρι	πτωση
α	 σκησης, παρέ	λθέι α	 πρακτη η προθέσμι	α α	 σκησης αι	τησης αναστολη	 ς κατα	  της απο	 φασης της
ΑΕΠΠ και σέ πέρι	πτωση α	 σκησης αι	τησης αναστολη	 ς κατα	  της απο	 φασης της ΑΕΠΠ, έκδοθέι	
απο	 φαση έπι	 της αι	τησης, μέ την έπιφυ	 λαξη της χορη	 γησης προσωρινη	 ς διαταγη	 ς, συ	 μφωνα μέ
ο	 σα ορι	ζονται στο τέλέυται	ο έδα	 φιο της παρ. 4 του α	 ρθρου 372 του ν. 4412/2016,

iii. έ	χέι ολοκληρωθέι	 έπιτυχω	 ς ο προσυμβατικο	 ς έ	λέγχος απο	  το Ελέγκτικο	  Συνέ	δριο, συ	 μφωνα
μέ τα α	 ρθρα 324 έ	ως 327 του ν. 4700/2020, έφο	 σον απαιτέι	ταιxlviii, και

iv.  ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος έ	χέι υποβα	 λλέι, έ	πέιτα απο	  σχέτικη	  προ	 σκληση της αναθέ	τουσας
αρχη	 ς, μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της “Επικοινωνι	ας” του υποσυστη	 ματος, υπέυ	 θυνη δη	 λωση,
που υπογρα	 φέται συ	 μφωνα μέ ο	 σα ορι	ζονται στο α	 ρθρο 79Α του ν.  4412/2016,  στην οποι	α
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δηλω	 νέται ο	 τι, δέν έ	χουν έπέ	λθέι στο προ	 σωπο	  του οψιγένέι	ς μέταβολέ	ς, κατα	  την έ	ννοια του
α	 ρθρου 104 του ι	διου νο	 μου, και μο	 νον στην πέρι	πτωση του προσυμβατικου	  έλέ	γχου η	  της
α	 σκησης προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς κατα	  της απο	 φασης κατακυ	 ρωσης.

Η υπέυ	 θυνη δη	 λωση έλέ	γχέται απο	  την αναθέ	τουσα αρχη	  και μνημονέυ	 έται στο συμφωνητικο	 . Εφο	 σον δηλωθου	 ν
οψιγένέι	ς μέταβολέ	ς, η δη	 λωση έλέ	γχέται απο	  την Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , η οποι	α έισηγέι	ται προς το αρμο	 διο 
αποφαινο	 μένο ο	 ργανο.

Μέτα	  απο	  την  οριστικοποι	ηση  της  απο	 φασης  κατακυ	 ρωσης,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  προσκαλέι	  τον
ανα	 δοχο, μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της “Επικοινωνι	ας” του υποσυστη	 ματος, να προσέ	λθέι για την
υπογραφη	  του συμφωνητικου	 , θέ	τοντα	 ς του προθέσμι	α δέκαπέ	ντέ (15) ημέρω	 ν απο	  την κοινοποι	ηση
σχέτικη	 ς έ	γγραφης έιδικη	 ς προ	 σκλησης,xlix προσκομι	ζοντας και την απαιτου	 μένη έγγυητικη	  έπιστολη	
καλη	 ς  έκτέ	λέσης.  Η  συ	 μβαση  θέωρέι	ται  συναφθέι	σα  μέ  την  κοινοποι	ηση  της  ως  α	 νω  έιδικη	 ς
προ	 σκλησης.l

Πριν απο	  την υπογραφη	  του συμφωνητικου	  υποβα	 λλέται η υπέυ	 θυνη δη	 λωση της κοινη	 ς απο	 φασης
των Υπουργω	 ν Ανα	 πτυξης και Επικρατέι	ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρη-
ση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εα	 ν ο ανα	 δοχος δέν προσέ	λθέι να υπογρα	 ψέι το συμφωνητικο	 , μέ	σα στην προθέσμι	α που ορι	ζέται στην
έιδικη	  προ	 κληση, και μέ την έπιφυ	 λαξη αντικέιμένικω	 ν λο	γων ανωτέ	ρας βι	ας, κηρυ	 σσέται έ	κπτωτος,
καταπι	πτέι υπέ	ρ της αναθέ	τουσας αρχη	 ς η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς του και ακολουθέι	ται η διαδικασι	α
του παρο	 ντος α	 ρθρου 4.2 για τον προσφέ	ροντα που υπέ	βαλέ την αμέ	σως έπο	 μένη πλέ	ον συμφέ	ρουσα
απο	  οικονομικη	  α	 ποψη προσφορα	  βα	 σέι τιμη	 ςli. Αν κανέ	νας απο	  τους προσφέ	ροντές δέν προσέ	λθέι για
την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 ,  η διαδικασι	α ανα	 θέσης της συ	 μβασης ματαιω	 νέται, συ	 μφωνα μέ
την πέρι	πτωση β της παραγρα	 φου 1 του α	 ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η  αναθέ	τουσα  αρχη	  μπορέι	,  στην  πέρι	πτωση  αυτη	 ν,  να  αναζητη	 σέι  αποζημι	ωση,  πέ	ρα  απο	  την
καταπι	πτουσα έγγυητικη	  έπιστολη	 , ιδι	ως δυνα	 μέι των α	 ρθρων 197 και 198 ΑΚ. lii

Εα	 ν η αναθέ	τουσα αρχη	  δέν απέυθυ	 νέι στον ανα	 δοχο την ως α	 νω έιδικη	  προ	 σκληση, έντο	 ς χρονικου	
διαστη	 ματος έξη	 ντα (60) ημέρω	 ν απο	  την οριστικοποι	ηση της απο	 φασης κατακυ	 ρωσης, και μέ την
έπιφυ	 λαξη της υ	 παρξης έπιτακτικου	  λο	γου δημο	 σιου συμφέ	ροντος η	  αντικέιμένικω	 ν λο	γων ανωτέ	ρας
βι	ας,  ο  ανα	 δοχος δικαιου	 ται  να  απέ	χέι  απο	  την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 ,  χωρι	ς  να έκπέ	σέι  η
έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς του, καθω	 ς και να αναζητη	 σέι αποζημι	ωση ιδι	ως δυνα	 μέι των α	 ρθρων 197 και
198 ΑΚ.liii

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

Α.  Κα	 θέ  ένδιαφέρο	 μένος,  ο  οποι	ος  έ	χέι  η	  έι	χέ  συμφέ	ρον  να του ανατέθέι	  η  συγκέκριμέ	νη  δημο	 σια
συ	 μβαση  και  έ	χέι  υποστέι	  η	  ένδέ	χέται  να  υποστέι	  ζημι	α  απο	  έκτέλέστη	  πρα	 ξη  η	  παρα	 λέιψη  της
αναθέ	τουσας αρχη	 ς κατα	  παρα	 βαση της έυρωπαι7κη	 ς ένωσιακη	 ς η	  έσωτέρικη	 ς νομοθέσι	ας στον τομέ	α
των  δημοσι	ων  συμβα	 σέων,  έ	χέι  δικαι	ωμα  να  προσφυ	 γέι  στην  Αρχη	  Εξέ	τασης  Προδικαστικω	 ν
Προσφυγω	 ν (ΑΕΠΠ), συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στα α	 ρθρα 345έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ.
Π.Δ. 39/2017, στρέφο	 μένος μέ προδικαστικη	  προσφυγη	 , κατα	  πρα	 ξης η	  παρα	 λέιψης της αναθέ	τουσας
αρχη	 ς,  προσδιορι	ζοντας έιδικω	 ς τις  νομικέ	ς  και πραγματικέ	ς  αιτια	 σέις που δικαιολογου	 ν  το αι	τημα	
τουliv.

Σέ  πέρι	πτωση προσφυγη	 ς  κατα	  πρα	 ξης  της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς,  η  προθέσμι	α  για την  α	 σκηση  της
προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς έι	ναι:

ΑΔΑ: 9ΞΩ5ΩΗΑ-ΜΧΔ





(α) δέ	κα  (10)  ημέ	ρές  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  προσβαλλο	 μένης  πρα	 ξης  στον  ένδιαφέρο	 μένο
οικονομικο	  φορέ	α αν η πρα	 ξη κοινοποιη	 θηκέ μέ ηλέκτρονικα	  μέ	σα η	  τηλέομοιοτυπι	α η	  
(β) δέκαπέ	ντέ  (15)  ημέ	ρές  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  προσβαλλο	 μένης  πρα	 ξης  σέ  αυτο	 ν  αν
χρησιμοποιη	 θηκαν α	 λλα μέ	σα έπικοινωνι	ας, α	 λλως  
(γ) δέ	κα (10) ημέ	ρές απο	  την πλη	 ρη, πραγματικη	  η	  τέκμαιρο	 μένη, γνω	 ση της πρα	 ξης που βλα	 πτέι τα
συμφέ	ροντα  του  ένδιαφέρο	 μένου  οικονομικου	  φορέ	α.  Ειδικα	  για  την  α	 σκηση  προσφυγη	 ς  κατα	
προκη	 ρυξης,  η  πλη	 ρης  γνω	 ση αυτη	 ς  τέκμαι	ρέται  μέτα	  την πα	 ροδο δέκαπέ	ντέ  (15)  ημέρω	 ν  απο	  τη
δημοσι	έυση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σέ πέρι	πτωση παρα	 λέιψης που αποδι	δέται στην αναθέ	τουσα αρχη	 , η προθέσμι	α για την α	 σκηση της
προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  έι	ναι  δέκαπέ	ντέ  (15)  ημέ	ρές  απο	  την  έπομέ	νη  της  συντέ	λέσης  της
προσβαλλο	 μένης παρα	 λέιψηςlv.

Η προδικαστικη	  προσφυγη	 , συντα	 σσέται υποχρέωτικα	  μέ τη χρη	 ση του τυποποιημέ	νου έντυ	 που του
Παραρτη	 ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και ,  κατατι	θέται ηλέκτρονικα	  στην ηλέκτρονικη	  πέριοχη	  του
συγκέκριμέ	νου διαγωνισμου	  μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας «Επικοινωνι	α» του υποσυστη	 ματος προς την
Αναθέ	τουσα Αρχη	 , έπιλέ	γοντας την έ	νδέιξη «Προδικαστικη	  Προσφυγη	 » συ	 μφωνα μέ α	 ρθρο 15 της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημο	 σια Έργα. 

Οι προθέσμι	ές ως προς την υποβολη	  των προδικαστικω	 ν προσφυγω	 ν και των παρέμβα	 σέων αρχι	ζουν
την έπομέ	νη της ημέ	ρας της προαναφέρθέι	σας κατα	  πέρι	πτωση κοινοποι	ησης η	  γνω	 σης και λη	 γουν
ο	 ταν πέρα	 σέι ολο	 κληρη η τέλέυται	α ημέ	ρα και ω	 ρα 23:59:59 και, αν αυτη	  έι	ναι έξαιρέτέ	α η	  Σα	 ββατο,
ο	 ταν πέρα	 σέι ολο	 κληρη η έπομέ	νη έργα	 σιμη ημέ	ρα και ω	 ρα 23:59:59lvi

Για το παραδέκτο	  της α	 σκησης της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς κατατι	θέται παρα	 βολο απο	  τον προ-
σφέυ	 γοντα υπέ	ρ του Ελληνικου	  Δημοσι	ου, συ	 μφωνα μέ ο	 σα ορι	ζονται στο α	 ρθρο 363 Ν. 4412/2016lvii.
Η έπιστροφη	  του παραβο	 λου στον προσφέυ	 γοντα γι	νέται: α) σέ πέρι	πτωση ολικη	 ς η	  μέρικη	 ς αποδοχη	 ς
της προσφυγη	 ς του, β) ο	 ταν η αναθέ	τουσα αρχη	  ανακαλέι	 την προσβαλλο	 μένη πρα	 ξη η	  προβαι	νέι στην
οφέιλο	 μένη ένέ	ργέια πριν απο	  την έ	κδοση της απο	 φασης της ΑΕΠΠ έπι	 της προσφυγη	 ς, γ) σέ πέρι	πτω-
ση παραι	τησης του προσφέυ	 γοντα απο	  την προσφυγη	  του έ	ως και δέ	κα (10) ημέ	ρές απο	  την κατα	 θέση
της προσφυγη	 ς. 

Η προθέσμι	α για την α	 σκηση της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς και η α	 σκηση	  της κωλυ	 ουν τη συ	 ναψη της
συ	 μβασης έπι	  ποινη	  ακυρο	 τητας,  η  οποι	α  διαπιστω	 νέται  μέ  απο	 φαση της ΑΕΠΠ μέτα	  απο	  α	 σκηση
προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μο	 νη η α	 σκηση της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς δέν κωλυ	 έι την προ	 οδο της διαγωνιστικη	 ς διαδικασι	ας,
υπο	  την έπιφυ	 λαξη χορη	 γησης απο	  το Κλιμα	 κιο προσωρινη	 ς προστασι	ας συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017lviii. 

Η προηγου	 μένη παρα	 γραφος δέν έφαρμο	 ζέται στην πέρι	πτωση που, κατα	  τη διαδικασι	α συ	 ναψης της
παρου	 σας συ	 μβασης, υποβληθέι	 μο	 νο μι	α (1) προσφορα	 lix.

Μέτα	  την, κατα	  τα ως α	 νω, ηλέκτρονικη	  κατα	 θέση της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς η αναθέ	τουσα αρχη	 ,
μέ	σω της λέιτουργι	ας ¨Επικοινωνι	α»:
 
α) Κοινοποιέι	  την προσφυγη	  το αργο	 τέρο έ	ως την έπομέ	νη έργα	 σιμη ημέ	ρα απο	  την κατα	 θέση	  της σέ
κα	 θέ ένδιαφέρο	 μένο τρι	το, ο οποι	ος μπορέι	  να θι	γέται απο	  την αποδοχη	  της προσφυγη	 ς, προκέιμέ	νου
να ασκη	 σέι το, προβλέπο	 μένο απο	  τα α	 ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι	ωμα παρέ	μβαση	 ς του
στη διαδικασι	α έξέ	τασης της προσφυγη	 ς, για τη διατη	 ρηση της ισχυ	 ος της προσβαλλο	 μένης πρα	 ξης,
προσκομι	ζοντας ο	 λα τα κρι	σιμα έ	γγραφα που έ	χέι στη δια	 θέση	  του.

β) Διαβιβα	 ζέι στην ΑΕΠΠ, το αργο	 τέρο έντο	 ς δέκαπέ	ντέ (15) ημέρω	 ν απο	  την ημέ	ρα κατα	 θέσης, τον
πλη	 ρη φα	 κέλο της υπο	 θέσης, τα αποδέικτικα	  κοινοποι	ησης στους ένδιαφέρο	 μένους τρι	τους αλλα	  και
την Έκθέση Απο	 ψέω	 ν της έπι	  της προσφυγη	 ς. Στην Έκθέση Απο	 ψέων η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	  να

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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παραθέ	σέι  αρχικη	  η	  συμπληρωματικη	  αιτιολογι	α  για  την  υποστη	 ριξη  της  προσβαλλο	 μένης  μέ  την
προδικαστικη	  προσφυγη	  πρα	 ξης.

γ) Κοινοποιέι	 σέ ο	 λα τα μέ	ρη την έ	κθέση απο	 ψέων, τις Παρέμβα	 σέις και τα σχέτικα	  έ	γγραφα που τυχο	 ν
τη  συνοδέυ	 ουν,  μέ	σω  του  ηλέκτρονικου	  το	 που  του  διαγωνισμου	  το  αργο	 τέρο  έ	ως  την  έπομέ	νη
έργα	 σιμη ημέ	ρα απο	  την κατα	 θέση	  τους.

δ) Συμπληρωματικα	  υπομνη	 ματα κατατι	θένται απο	  οποιοδη	 ποτέ απο	  τα μέ	ρη μέ	σω της πλατφο	 ρμας
του  ΕΣΗΔΗΣ,  το  αργο	 τέρο  έντο	 ς  πέ	ντέ  (5)  ημέρω	 ν  απο	  την  κοινοποι	ηση  των  απο	 ψέων  της
αναθέ	τουσας αρχη	 ςlx.

Η  α	 σκηση  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  αποτέλέι	  πρου7 πο	 θέση  για  την  α	 σκηση  των  έ	νδικων
βοηθημα	 των της αι	τησης αναστολη	 ς και της αι	τησης ακυ	 ρωσης του α	 ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα	
των έκτέλέστω	 ν πρα	 ξέων η	  παραλέι	ψέων της αναθέ	τουσας αρχη	 ςlxi.

Β. Όποιος έ	χέι έ	ννομο συμφέ	ρον μπορέι	  να ζητη	 σέι, μέ το ι	διο δικο	 γραφο έφαρμοζο	 μένων αναλογικα	
των διατα	 ξέων του π.δ. 18/1989, την αναστολη	  έκτέ	λέσης της απο	 φασης της ΑΕΠΠ και την ακυ	 ρωση	
της ένω	 πιον του Διοικητικου	  Εφέτέι	ου της έ	δρας της αναθέ	τουσας αρχη	 ςlxii. Το αυτο	  ισχυ	 έι και σέ πέρι	-
πτωση σιωπηρη	 ς απο	 ρριψης της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς απο	  την Α.Ε.Π.Π. Δικαι	ωμα α	 σκησης του
ως α	 νω έ	νδικου βοηθη	 ματος έ	χέι και η αναθέ	τουσα αρχη	 , αν η Α.Ε.Π.Π. κα	 νέι δέκτη	  την προδικαστικη	
προσφυγη	 , αλλα	  και αυτο	 ς του οποι	ου έ	χέι γι	νέι έν μέ	ρέι δέκτη	  η προδικαστικη	  προσφυγη	 .

Μέ την απο	 φαση της ΑΕΠΠ λογι	ζονται ως συμπροσβαλλο	 μένές και ο	 λές οι συναφέι	ς προς την ανωτέ	ρω
απο	 φαση  πρα	 ξέις  η	  παραλέι	ψέις  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  έφο	 σον  έ	χουν  έκδοθέι	  η	  συντέλέστέι	
αντιστοι	χως έ	ως τη συζη	 τηση της ως α	 νω αι	τησης στο Δικαστη	 ριο.

Η  αι	τηση  αναστολη	 ς  και  ακυ	 ρωσης  πέριλαμβα	 νέι  μο	 νο  αιτια	 σέις  που  έι	χαν  προταθέι	  μέ  την
προδικαστικη	  προσφυγη	  η	  αφορου	 ν  στη  διαδικασι	α  ένω	 πιον  της  Α.Ε.Π.Π.  η	  το  πέριέχο	 μένο  των
αποφα	 σέω	 ν της. Η αναθέ	τουσα αρχη	 , έφο	 σον ασκη	 σέι την αι	τηση της παρ. 1 του α	 ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορέι	  να προβα	 λέι και οψιγένέι	ς ισχυρισμου	 ς αναφορικα	  μέ τους έπιτακτικου	 ς λο	 γους
δημοσι	ου συμφέ	ροντος, οι οποι	οι καθιστου	 ν αναγκαι	α την α	 μέση ανα	 θέση της συ	 μβασης.lxiii

Η ως α	 νω αι	τηση κατατι	θέται στο ως αρμο	 διο δικαστη	 ριο μέ	σα σέ προθέσμι	α δέ	κα (10) ημέρω	 ν απο	
κοινοποι	ηση η	  την πλη	 ρη γνω	 ση της απο	 φασης η	  απο	  την παρέ	λέυση της προθέσμι	ας για την έ	κδοση
της  απο	 φασης  έπι	  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς,  ένω	  η  δικα	 σιμος  για  την  έκδι	καση  της  αι	τησης
ακυ	 ρωσης δέν πρέ	πέι να απέ	χέι πέ	ραν των έξη	 ντα (60) ημέρω	 ν απο	  την κατα	 θέση του δικογρα	 φου.lxiv

Αντι	γραφο της αι	τησης μέ κλη	 ση κοινοποιέι	ται μέ τη φροντι	δα του αιτου	 ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέ	τουσα αρχη	 ,  αν  δέν  έ	χέι  ασκη	 σέι  αυτη	  την  αι	τηση,  και  προς  κα	 θέ  τρι	το  ένδιαφέρο	 μένο,  την
κλη	 τέυση του οποι	ου διατα	 σσέι μέ πρα	 ξη του ο Προ	 έδρος η	  ο προέδρέυ	 ων του αρμο	 διου Δικαστηρι	ου η	
Τμη	 ματος έ	ως την έπο	 μένη ημέ	ρα απο	  την κατα	 θέση της αι	τησης.  Ο αιτω	 ν υποχρέου	 ται  έπι	  ποινη	
απαραδέ	κτου του ένδι	κου βοηθη	 ματος να προβέι	  στις παραπα	 νω κοινοποιη	 σέις έντο	 ς αποκλέιστικη	 ς
προθέσμι	ας δυ	 ο (2) ημέρω	 ν απο	  την έ	κδοση και την παραλαβη	  της ως α	 νω πρα	 ξης του Δικαστηρι	ου.
Εντο	 ς  αποκλέιστικη	 ς  προθέσμι	ας  δέ	κα  (10)  ημέρω	 ν  απο	  την  ως  α	 νω  κοινοποι	ηση  της  αι	τησης
κατατι	θέται  η  παρέ	μβαση  και  διαβιβα	 ζονται  ο  φα	 κέλος  και  οι  απο	 ψέις  των  παθητικω	 ς
νομιμοποιου	 μένων.  Εντο	 ς  της  ι	διας  προθέσμι	ας  κατατι	θένται  στο  Δικαστη	 ριο  και  τα  στοιχέι	α  που
υποστηρι	ζουν τους ισχυρισμου	 ς των διαδι	κων.

Επιπρο	 σθέτα, η παρέ	μβαση κοινοποιέι	ται μέ έπιμέ	λέια του παρέμβαι	νοντος στα λοιπα	  μέ	ρη της δι	κης
έντο	 ς  δυ	 ο (2) ημέρω	 ν απο	  την κατα	 θέση	  της,  αλλιω	 ς λογι	ζέται ως απαρα	 δέκτη.  Το διατακτικο	  της
δικαστικη	 ς απο	 φασης έκδι	δέται έντο	 ς δέκαπέ	ντέ (15) ημέρω	 ν απο	  τη συζη	 τηση της αι	τησης η	  απο	  την
προθέσμι	α για την υποβολη	  υπομνημα	 των.

Η προθέσμι	α για την α	 σκηση και η α	 σκηση της αι	τησης ένω	 πιον του αρμοδι	ου δικαστηρι	ου κωλυ	 ουν τη
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συ	 ναψη της συ	 μβασης μέ	χρι την έ	κδοση της οριστικη	 ς δικαστικη	 ς απο	 φασης, έκτο	 ς έα	 ν μέ προσωρινη	
διαταγη	  ο  αρμο	 διος  δικαστη	 ς  αποφανθέι	  διαφορέτικα	 .  Επι	σης,  η  προθέσμι	α  για  την α	 σκηση και  η
α	 σκηση	  της αι	τησης κωλυ	 ουν την προ	 οδο της διαδικασι	ας ανα	 θέσης για χρονικο	  δια	 στημα δέκαπέ	ντέ
(15) ημέρω	 ν απο	  την α	 σκηση της αι	τησης, έκτο	 ς έα	 ν μέ την προσωρινη	  διαταγη	  ο αρμο	 διος δικαστη	 ς
αποφανθέι	  διαφορέτικα	 lxv.  Για  την  α	 σκηση  της  αιτη	 σέως  κατατι	θέται  παρα	 βολο,  συ	 μφωνα  μέ  τα
έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ένδιαφέρο	 μένος δέν αιτη	 θηκέ η	  αιτη	 θηκέ ανέπιτυχω	 ς την αναστολη	  και η συ	 μβαση υπογρα	 φηκέ
και η έκτέ	λέση	  της ολοκληρω	 θηκέ πριν απο	  τη συζη	 τηση της αι	τησης, έφαρμο	 ζέται αναλο	 γως η παρ. 2
του α	 ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστη	 ριο ακυρω	 σέι πρα	 ξη η	  παρα	 λέιψη της αναθέ	τουσας αρχη	 ς μέτα	  τη συ	 ναψη της συ	 μβασης,
το κυ	 ρος της τέλέυται	ας δέν θι	γέται, έκτο	 ς αν πριν απο	  τη συ	 ναψη αυτη	 ς έι	χέ ανασταλέι	  η διαδικασι	α
συ	 ναψης της συ	 μβασης. Στην πέρι	πτωση που η συ	 μβαση δέν έι	ναι α	 κυρη, ο ένδιαφέρο	 μένος δικαιου	 ται
να αξιω	 σέι αποζημι	ωση, συ	 μφωνα μέ τα αναφέρο	 μένα στο α	 ρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Μέ την έπιφυ	 λαξη των διατα	 ξέων του ν. 4412/2016, για την έκδι	καση των διαφορω	 ν του παρο	 ντος
α	 ρθρου έφαρμο	 ζονται οι διατα	 ξέις του π.δ. 18/1989.

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

Σχέτικα	  μέ την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 , ισχυ	 ουν τα προβλέπο	 μένα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του α	 ρθρου 105 
καθω	 ς και στο α	 ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα  έ	γγραφα της συ	 μβασης  μέ βα	 ση τα οποι	α θα έκτέλέσθέι	 το έ	ργο έι	ναι τα αναφέρο	 μένα παρακα	 τω. Σέ 
πέρι	πτωση ασυμφωνι	ας των πέριέχομέ	νων σέ αυτα	  ο	 ρων, η σέιρα	  ισχυ	 ος καθορι	ζέται  ως κατωτέ	ρω: 

1. Το συμφωνητικο	 , συμπέριλαμβανομέ	νων των παρασχέθέισω	 ν έξηγη	 σέων του οικονομικου	  
φορέ	α, συ	 μφωνα μέ τα α	 ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι	ως ως προς τον προσδιορισμο	  
οικονομικω	 ν μέγέθω	 ν μέ τις οποι	ές ο ανα	 δοχος διαμο	 ρφωσέ την προσφορα	  του,
2. Η παρου	 σα Διακη	 ρυξη.
3. Η Οικονομικη	  Προσφορα	 .
4. Το Τιμολο	 γιο Δημοπρα	 τησης 
5. Η Ειδικη	  Συγγραφη	  Υποχρέω	 σέων (Ε.Σ.Υ.).
6.             Η Τέχνικη	  Συγγραφη	  Υποχρέω	 σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ	ς Προδιαγραφέ	ς και τα 
                Παραρτη	 ματα τους, 
7. Η Τέχνικη	  Πέριγραφη	  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρου7 πολογισμο	 ς Δημοπρα	 τησης.
9. Οι έγκέκριμέ	νές μέλέ	τές του έ	ργου. 
10.  Το έγκέκριμέ	νο Χρονοδια	 γραμμα κατασκέυη	 ς του έ	ργου.

Τα ανωτέ	ρω έ	γγραφα της συ	 μβασης ισχυ	 ουν, ο	 πως διαμορφω	 θηκαν, μέ τις συμπληρωματικέ	ς πληροφορι	ές 
και διέυκρινι	σέις που παρασχέ	θηκαν απο	  την αναθέ	τουσα αρχη	  έπι	 ο	 λων των ανωτέ	ρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα έ	γγραφα της συ	 μβασης συντα	 σσονται υποχρέωτικα	  στην έλληνικη	  γλω	 σσα και προαιρέτικα	
και σέ α	 λλές γλω	 σσές, συνολικα	  η	  μέρικα	 .  Σέ πέρι	πτωση ασυμφωνι	ας μέταξυ	  των τμημα	 των
των  έγγρα	 φων  της  συ	 μβασης  που  έ	χουν  συνταχθέι	  σέ  πέρισσο	 τέρές  γλω	 σσές,  έπικρατέι	  η
έλληνικη	  έ	κδοσηlxvi. Τυχο	 ν προδικαστικέ	ς προσφυγέ	ς υποβα	 λλονται στην έλληνικη	  γλω	 σσα.

6.2. Οι προσφορέ	ς και τα πέριλαμβανο	 μένα σέ αυτέ	ς στοιχέι	α, καθω	 ς και τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα
συντα	 σσονται  στην  έλληνικη	  γλω	 σσα  η	  συνοδέυ	 ονται  απο	  έπι	σημη  μέτα	 φραση	  τους  στην
έλληνικη	  γλω	 σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα	  δημο	 σια έ	γγραφα και  δικαιολογητικα	  έφαρμο	 ζέται  η Συνθη	 κη της Χα	 γης της
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5.10.1961, που κυρω	 θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο
4.2.β)  της  παρου	 σας. Τα  αλλοδαπα	  δημο	 σια  και  ιδιωτικα	  έ	γγραφα   συνοδέυ	 ονται  απο	
μέτα	 φραση	  τους  στην  έλληνικη	  γλω	 σσα έπικυρωμέ	νη  έι	τέ  απο	  προ	 σωπο αρμο	 διο  κατα	  τις
διατα	 ξέις της έθνικη	 ς νομοθέσι	ας έι	τέ απο	  προ	 σωπο κατα	  νο	 μο αρμο	 διο της χω	 ρας στην οποι	α
έ	χέι συνταχθέι	  το έ	γγραφοlxvii και γι	νονται αποδέκτα	  συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα, ομοι	ως, στο
α	 ρθρο 4.2.β) της παρου	 σας.  

6.4.   Ενημέρωτικα	  και  τέχνικα	  φυλλα	 δια  και  α	 λλα  έ	ντυπα-έταιρικα	  η	  μη  –  μέ  έιδικο	  τέχνικο	
πέριέχο	 μένο, δηλαδη	  έ	ντυπα μέ αμιγω	 ς τέχνικα	  χαρακτηριστικα	 , ο	 πως αριθμου	 ς, αποδο	 σέις σέ
διέθνέι	ς μονα	 δές, μαθηματικου	 ς τυ	 πους και σχέ	δια, που έι	ναι δυνατο	 ν να διαβαστου	 ν σέ κα	 θέ
γλω	 σσα και δέν έι	ναι απαραι	τητη η μέτα	 φραση	  τους, lxviii μπορου	 ν να υποβα	 λλονται σέ α	 λλη
γλω	 σσα, χωρι	ς να συνοδέυ	 ονται απο	  μέτα	 φραση στην έλληνικη	 .

6.5. Η   έπικοινωνι	α  μέ  την  αναθέ	τουσα  αρχη	 ,  καθω	 ς  και  μέταξυ	  αυτη	 ς  και  του  αναδο	χου,  θα
γι	νονται υποχρέωτικα	  στην έλληνικη	  γλω	 σσα.

6.6        Δεν έχει εφαρμογή
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπρα	 τηση του έ	ργου, την έκτέ	λέση της συ	 μβασης και την κατασκέυη	  του, έφαρμο	 ζο-
νται οι διατα	 ξέις των παρακα	 τω νομοθέτημα	 των, ο	 πως 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
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εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» lxix

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

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176

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

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

16. του  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα  στοιχεία  του   Ε.Σ.Ρ.,   το  π.δ.  82/1996  (Α  66)  «Ονομαστικοποίηση  ων  μετοχών  Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 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 )lxx

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. 166278/25-06-2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης  ( Β' 2813/30.06.2021) «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
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(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
31. της με αρ. 54654/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

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

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

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

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

 
7.2  Οι σέ έκτέ	λέση των ανωτέ	ρω διατα	 ξέων έκδοθέι	σές κανονιστικέ	ς πρα	 ξέιςlxxi, καθω	 ς και λοιπέ	ς

διατα	 ξέις που αναφέ	ρονται ρητα	  η	  απορρέ	ουν απο	  τα οριζο	 μένα στα συμβατικα	  τέυ	 χη της πα-
ρου	 σας  καθω	 ς και το συ	 νολο των διατα	 ξέων του ασφαλιστικου	 , έργατικου	 , πέριβαλλοντικου	
και φορολογικου	  δικαι	ου και γένικο	 τέρα κα	 θέ δια	 ταξη (Νο	 μος, Π.Δ., Υ.Α.) και έρμηνέυτικη	  έγκυ	 -
κλιος που διέ	πέι την ανα	 θέση και έκτέ	λέση του έ	ργου της παρου	 σας συ	 μβασης, έ	στω και αν δέν
αναφέ	ρονται ρητα	 .

7.3        Οι διατα	 ξέις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυ	 ρωση Κω	 δικα Φο	 ρου Προστιθέ	μένης Αξι	ας».
7.4    ΚΥΑ  υπ'  αριθμ.  36259/1757/Ε103/2010  "Μέ	τρα,  ο	 ροι  και  προ	γραμμα  για  την  έναλλακτικη	

διαχέι	ριση  των  αποβλη	 των  απο	  έκσκαφέ	ς,  κατασκέυέ	ς  και  κατέδαφι	σέις  (ΑΕΚΚ)"  (ΦΕΚ
1312/Β/24.8.2010)

7.5     Εγκυ	 κλιος ΥΠΕΚΑ "Διαχέι	ριση πέρι	σσέιας υλικω	 ν έκσκαφω	 ν που προέ	ρχονται απο	  δημο	 σια έ	ργα -
Διέυκρινι	σέις έπι	 των απαιτη	 σέων της ΚΥΑ 36259/

7.6        Η υπ’αριθμ. 114/2021 απο	 φαση Δ.Σ πέρι	 τρο	 που έκτέ	λέσης έ	ργου.
7.7       Η υπ’ αριθμ.  145/2021 απο	 φαση Δ.Σ πέρι	  έ	γκρισης Τέχνικου	  Προγρα	 μματος 2022  και η υπ΄

αριθμ.  223/2021 αποφα	 σέις του Δ.Σ. πέρι	  ψη	 φισης του πρου7 πολογισμου	  του Δη	 μου Χαλ-
κιδέ	ων, οικονομικου	  έ	τους 2022.

  7.8    Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προ-
βλέπονται 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 έ	ργο χρηματοδοτέι	ται από Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566 lxxii

Το  έ	ργο υπο	 κέιται  στις  κρατη	 σέιςlxxiii που  προβλέ	πονται  για  τα  έ	ργα  αυτα	 ,
πέριλαμβανομέ	νης  της  κρα	 τησης  υ	 ψους  0,07  %  υπέ	ρ  των  λέιτουργικω	 ν  αναγκω	 ν  της
Ενιαι	ας  Ανέξα	 ρτητης  Αρχη	 ς  Δημοσι	ων  Συμβα	 σέων,  συ	 μφωνα  μέ  το  α	 ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011lxxiv,  της  κρα	 τησης  υ	 ψους  0,06  % υπέ	ρ  των λέιτουργικω	 ν  αναγκω	 ν  της  Αρχη	 ς
Εξέ	τασης Προδικαστικω	 ν Προσφυγω	 ν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
της  κρα	 τησης  6‰,  συ	 μφωνα  μέ  τις  διατα	 ξέις  του  α	 ρθρου  53  παρ.  7  πέρ.  θ'  του  ν.
4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  απο	 φασης  του
Υπουργου	  Υποδομω	 ν  και  Μέταφορω	 ν  (Β'  2235), της  κρα	 τησης  2,5‰  υπέ	ρ  της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις του α	 ρθρου 53 παρ. 7 πέρ. θ' του ν. 4412/2016
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο	 φασης του Υπουργου	  Υποδομω	 ν και Μέταφορω	 ν
(Β' 2780), καθω	 ς και της κρα	 τησης υ	 ψους 0,02% υπέ	ρ της ανα	 πτυξης και συντη	 ρησης του
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Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ	 μφωνα μέ 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 γένικα	  έ	ξοδα,  ο	 φέλος  κ.λ.π.  του  Αναδο	 χου  και  οι  έπιβαρυ	 νσέις  απο	  φο	 ρους,  δασμου	 ς
κ.λ.π. καθορι	ζονται στο αντι	στοιχο α	 ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ	 νέι τον Κυ	 ριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμέ	ς θα γι	νονται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι	στοιχο
α	 ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη	  του έργολαβικου	  τιμη	 ματος θα γι	νέται σέ EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθέ	τουσα αρχη	 lxxv τηρω	 ντας τις αρχέ	ς της ι	σης μέταχέι	ρισης και της διαφα	 νέιας, ζητα	  απο	  τους
προσφέ	ροντές οικονομικου	 ς φορέι	ς, ο	 ταν οι πληροφορι	ές η	  η τέκμηρι	ωση που πρέ	πέι να υποβα	 λλονται
έι	ναι η	  έμφανι	ζονται έλλιπέι	ς η	  λανθασμέ	νές, συμπέριλαμβανομέ	νων έκέι	νων στο ΕΕΕΣ, η	  ο	 ταν λέι	πουν
συγκέκριμέ	να έ	γγραφα, να υποβα	 λλουν, να συμπληρω	 νουν, να αποσαφηνι	ζουν η	  να ολοκληρω	 νουν τις
σχέτικέ	ς πληροφορι	ές η	  τέκμηρι	ωση, έντο	 ς προθέσμι	ας ο	χι μικρο	 τέρης των δέ	κα (10) ημέρω	 ν και ο	χι
μέγαλυ	 τέρης  των  έι	κοσι  (20)  ημέρω	 ν  απο	  την  ημέρομηνι	α  κοινοποι	ησης  σέ  αυτου	 ς  της  σχέτικη	 ς
προ	 σκλησης,  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  «  Επικοινωνι	α»  του  υποσυστη	 ματος,  συ	 μφωνα  μέ  τα
έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στις διατα	 ξέις των α	 ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Η  συμπλη	 ρωση  η	  η  αποσαφη	 νιση  ζητέι	ται  και  γι	νέται  αποδέκτη	  υπο	  την  πρου7 πο	 θέση  ο	 τι  δέν
τροποποιέι	ται η προσφορα	  του οικονομικου	  φορέ	α και ο	 τι αφορα	  σέ στοιχέι	α η	  δέδομέ	να, των οποι	ων
έι	ναι  αντικέιμένικα	  έξακριβω	 σιμος  ο  προγένέ	στέρος  χαρακτη	 ρας  σέ  σχέ	ση  μέ  το  πέ	ρας  της
καταληκτικη	 ς προθέσμι	ας παραλαβη	 ς προσφορω	 ν. Τα ανωτέ	ρω ισχυ	 ουν κατ΄ αναλογι	αν και για τυχο	 ν
έλλέι	πουσές  δηλω	 σέις,  υπο	  την  πρου7 πο	 θέση  ο	 τι  βέβαιω	 νουν  γέγονο	 τα  αντικέιμένικω	 ς
έξακριβω	 σιμα.lxxvi

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρου	 σα διαδικασι	α  έ	χέι  έκδοθέι	  η  μέ  αρ.  Πρωτ. 8258/Β212-10.03.2022. Απο	 φαση  για την
έ	γκριση δέ	σμέυσης πι	στωσης πρου7 πολογισμου	  ποσου	  139.500,00€ (συμπέριλαμβανομέ	νου του ΦΠΑ)
σέ βα	 ρος του Κ. Α, 30-7333.0036.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του υποέργου

Ο τι	τλος του έ	ργου έι	ναι: 
“Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνoς στον Δήμο Χαλκιδέων έτους 
2020 (Β΄φάση ) -Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566”   

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

Ο πρου7 πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης του έ	ργου ανέ	ρχέται σέlxxvii :112.500,00€ (χωρι	ς ΦΠΑ)
και :139.500,00€ (μέ ΦΠΑ) και αναλυ	 έται σέ:
Δαπα	 νη Εργασιω	 ν:82.024,45€ 
Γένικα	  έ	ξοδα και Όφέλος έργολα	 βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :14.764,40€
Απρο	 βλέπταlxxviii (ποσοστου	  15% έπι	  της δαπα	 νης έργασιω	 ν και του κονδυλι	ου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
14.518,33€, που αναλω	 νονται συ	 μφωνα μέ τους ο	 ρους του α	 ρθρου 156 παρ. 3.(α)  του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικα	  χωρι	ς Γ.Ε  & Ο.Ε. :1.010,86€
ΓΕ & ΟΕ  181,96€lxxix

                       Αναθέω	 ρηση :   0,00€
Φο	 ρος Προστιθέ	μένης αξι	ας ΦΠΑ 24% ποσου	 : 27.000,00€

Ρη	 τρα προ	 σθέτης καταβολη	 ς (πριμ), (έφο	 σον προβλέ	πέται),  συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 149
του ν. 4412/2016 και το α	 ρθρο 16 της παρου	 σας.

Η παρου	 σα συ	 μβαση δέν υποδιαιρέι	ται σέ τμη	 ματα και ανατι	θέται ως ένιαι	ο συ	 νολο, γιατι	  η
υποδιαι	ρέση του προς έκτέ	λέση έ	ργου σέ τμη	 ματα, δέν θα έξυπηρέτου	 σέ το σκοπο	  της.lxxx 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Θέ	ση  : Δημοτικέ	ς Ενο	 τητές Αυλι	δας και Ανθηδο	 νας Δη	 μου Χαλκιδέ	ων.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

lxxvii Σέ πέρι	πτωση που πέριλαμβα	 νονται τυχο	 ν δικαιω	 ματα προαι	ρέσης, διαμορφω	 νέται αναλο	γως η 
έκτιμω	 μένη αξι	α της συ	 μβασης (πρου7 πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης) και το παρο	 ν α	 ρθρο (πρβ. α	 ρθρα 6
παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).

lxxviiiΤο ποσο	  των απρο	 βλέπτων δαπανω	 ν έπαναυ7 πολογι	ζέται κατα	  την υπογραφη	  της συ	 μβασης, 
ανα	 λογα μέ την προσφέρθέι	σα έ	κπτωση, ω	 στέ να διατηρέι	ται η έν λο	γω ποσοστιαι	α αναλογι	α του 
15% έπι	 της δαπα	 νης έργασιω	 ν μέ ΓΕ&ΟΕ, συ	 μφωνα μέ την παρα	 γραφο 3 πέρ. β  του α	 ρθρου 156 ν. 
4412/2016. 

lxxixΠρβλ. α	 ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
lxxx Η αναθέ	τουσα αρχη	  διαμορφω	 νέι το παρο	 ν σημέι	ο της διακη	 ρυξης, ανα	 λογα μέ το αν αποφασι	σέι 

να υποδιαιρέ	σέι τη συ	 μβαση σέ πέρισσο	 τέρα τμη	 ματα/έ	ργα η	  ο	χι, η	 τοι να τα αναθέ	σέι ως ένιαι	ο 
συ	 νολο. Στην πέρι	πτωση που έπιλέ	ξέι να μην υποδιαιρέ	σέι σέ τμη	 ματα, αναφέ	ρέι, στο παρο	 ν σημέι	ο 
της διακη	 ρυξης, τους βασικου	 ς λο	γους της απο	 φαση	 ς της αυτη	 ς (πρβλ. α	 ρθρο 59 του ν. 4412/2016).
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Μέ την παρου	 σα μέλέ	τη προβλέ	πέτέ να έκτέλέστου	 ν έργασι	ές συντη	 ρησης αγροτικη	 ς οδοποιι	ας
στην Δ. Ε. Αυλι	δας Δ.Κ. Παραλι	ας έπι της αγροτικη	 ς οδου	  “ Κρυστα	 λη” και στην Δ.Ε. Ανθηδο	 νας  θέ	ση
Κα	 μπος Δροσια	 ς έπι	  της αγροτικη	 ς οδου	  “Εδέ	μ”συνολικου	  μη	 κους πέρι	που 1200,00μέ	τρων και μέ	σου
πλα	 τους 5,00 μέ	τρων .
      Επισημαίνεται ο	 τι,  το φυσικο	  και οικονομικο	  αντικέι	μένο των δημοπρατου	 μένων έ	ργων  δέν
πρέ	πέι να μέταβα	 λλέται ουσιωδω	 ς κατα	  τη δια	 ρκέια έκτέ	λέσης της συ	 μβασης, κατα	  τα οριζο	 μένα στην
παρ. 4 του α	 ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο	 τητα μέταβολη	 ς υφι	σταται, μο	 νο υπο	  τις πρου7 ποθέ	σέις
των α	 ρθρων 132lxxxi και 156 ν. 4412/2016. 
         Επιτρέ	πέται η χρη	 ση των «έπι	 έ	λασσον» δαπανω	 ν μέ τους ακο	 λουθους ο	 ρους και πέριορισμου	 ς:

 Δέν τροποποιέι	ται το «βασικο	  σχέ	διο» της προκη	 ρυξης, ου	 τέ οι προδιαγραφέ	ς του έ	ργου, ο	 πως
πέριγρα	 φονται στα συμβατικα	  τέυ	 χη, ου	 τέ καταργέι	ται ομα	 δα έργασιω	 ν της αρχικη	 ς συ	 μβασης. 

 Δέν θι	γέται η πληρο	 τητα, ποιο	 τητα και λέιτουργικο	 τητα του έ	ργου. 

 Δέν χρησιμοποιέι	ται για την πληρωμη	  νέ	ων έργασιω	 ν που δέν υπη	 ρχαν στην αρχικη	  συ	 μβαση. 

- Δέν υπέρβαι	νέι η δαπα	 νη αυτη	 , κατα	  τον τέλικο	  έγκέκριμέ	νο Ανακέφαλαιωτικο	  Πι	νακα Εργασιω	 ν
του έ	ργου, ποσοστο	  έι	κοσι τοις έκατο	  (20%) της συμβατικη	 ς δαπα	 νης ομα	 δας έργασιω	 ν του έ	ργου
ου	 τέ, αθροιστικα	 , ποσοστο	  δέ	κα τοις έκατο	  (10%) της δαπα	 νης της αρχικη	 ς αξι	ας συ	 μβασης χωρι	ς
Φ.Π.Α.,  αναθέω	 ρηση  τιμω	 ν  και  απρο	 βλέπτές  δαπα	 νές.  Στην  αθροιστικη	  αυτη	  ανακέφαλαι	ωση
λαμβα	 νονται  υπο	 ψη  μο	 νο  οι  μέταφορέ	ς  δαπα	 νης  απο	  μι	α  ομα	 δα  έργασιω	 ν  σέ  α	 λλη.
Τα ποσα	  που έξοικονομου	 νται, έφο	 σον υπέρβαι	νουν τα ανωτέ	ρω ο	 ρια (20% η	  και 10%), μέιω	 νουν
ισο	 ποσα τη δαπα	 νη της αξι	ας συ	 μβασης χωρι	ς Φ.Π.Α., αναθέωρη	 σέις και απρο	 βλέπτές δαπα	 νές. Για
τη  χρη	 ση των «έπι	  έ	λασσον δαπανω	 ν»  απαιτέι	ται  σέ  κα	 θέ  πέρι	πτωση  η  συ	 μφωνη  γνω	 μη  του
Τέχνικου	  Συμβουλι	ου,  υ	 στέρα  απο	  έιση	 γηση  του  φορέ	α  υλοποι	ησης.
Ο πρου7 πολογισμο	 ς των έ	ργων στα οποι	α έφαρμο	 ζέται η παρα	 γραφος αυτη	  αναλυ	 έται σέ Ομα	 δές
έργασιω	 ν, οι οποι	ές συντι	θένται απο	  έργασι	ές που υπα	 γονται σέ ένιαι	α υποσυ	 νολα του τέχνικου	
αντικέιμέ	νου  των έ	ργων,  έ	χουν  παρο	 μοιο  τρο	 πο  κατασκέυη	 ς  και  έπιδέ	χονται  το  ι	διο  ποσοστο	
έ	κπτωσης στις τιμέ	ς μονα	 δας τους. Μέ την μέ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απο	 φαση του
Υπουργου	  Υποδομω	 ν και Μέταφορω	 ν (B΄ 1956)  «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , η οποι	α έ	χέι έφαρμογη	  σέ ο	 λα τα ως
α	 νω έ	ργα, προσδιορι	ζονται οι ομα	 δές έργασιω	 ν ανα	  κατηγορι	α έ	ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικη	  προθέσμι	α έκτέ	λέσης του έ	ργου, ορι	ζέται σέ  τέσσερις (4) μήνες  απο	  την ημέ	ρα υπογραφη	 ς της 
συ	 μβασηςlxxxii

Αναλυτικο	 τέρα στοιχέι	α για τις προθέσμι	ές  του έ	ργου αναφέ	ρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπιλογη	  του Αναδο	χου, θα γι	νέι συ	 μφωνα μέ την «ανοικτη	  διαδικασι	α» του α	 ρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπο	  τις πρου7 ποθέ	σέις του νο	 μου αυτου	 .

 
13.2 Η οικονομικη	  προσφορα	  των διαγωνιζομέ	νων, θα συνταχθέι	 και υποβληθέι	 συ	 μφωνα μέ τα 

οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω	 ς και στην παρ. 3.5 πέρ. γ έ	ως στ της 
παρου	 σας. 

 . 
13.3 Κα	 θέ προσφέ	ρων μπορέι	 να υποβα	 λέι μο	 νο μι	α προσφορα	 . lxxxiii

13.4 Δέν έπιτρέ	πέται η υποβολη	  έναλλακτικω	 ν προσφορω	 ν.lxxxiv

ΑΔΑ: 9ΞΩ5ΩΗΑ-ΜΧΔ





13.5 Δέ γι	νονται δέκτέ	ς προσφορέ	ς για μέ	ρος του αντικέιμέ	νου της συ	 μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτη	 ριο για την ανα	 θέση της συ	 μβασης έι	ναι η πλέ	ον συμφέ	ρουσα απο	  οικονομικη	  α	 ποψη προσφορα	  μο	 νο βα	 σέι
τιμη	 ς (χαμηλο	 τέρη τιμη	 ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμέτοχη	  στον διαγωνισμο	  απαιτέι	ται η κατα	 θέση απο	  τους συμμέτέ	χοντές οικονομικου	 ς
φορέι	ς,  κατα	  τους ο	 ρους της παρ. 1 του α	 ρθρου 72 του ν. 4412/2016, έγγυητικη	 ς έπιστολη	 ς συμμέτοχη	 ς, που
ανέ	ρχέται στο ποσο	  των 2.250,00 έυρω	 lxxxv.(Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ ) 

Στην  πέρι	πτωση  έ	νωσης  οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  η  έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς  πέριλαμβα	 νέι  και
τον ο	 ρο ο	 τι η έγγυ	 ηση καλυ	 πτέι τις υποχρέω	 σέις ο	 λων των οικονομικω	 ν φορέ	ων που συμμέτέ	χουν
στην έ	νωση.

15.2 Οι έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς συμμέτοχη	 ς πέριλαμβα	 νουν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 72 παρ. 12 του
ν. 4412/2016, κατ’ έλα	 χιστον τα ακο	 λουθα στοιχέι	α:

α) την ημέρομηνι	α έ	κδοσης,
β) τον έκδο	 τη,
γ)  την αναθέ	τουσα αρχη	  η	  τον κυ	 ριο  του έ	ργου η	  το φορέ	α  κατασκέυη	 ς  του έ	ργου,
προς τον οποι	ο απέυθυ	 νονται,
δ) τον αριθμο	  της έγγυ	 ησης,
έ) το ποσο	  που καλυ	 πτέι η έγγυ	 ηση,
στ) την πλη	 ρη έπωνυμι	α, τον Α.Φ.Μ. και τη διέυ	 θυνση του οικονομικου	  φορέ	α υπέ	ρ του
οποι	ου  έκδι	δέται  η  έγγυ	 ηση  (στην  πέρι	πτωση  έ	νωσης  αναγρα	 φονται  ο	 λα  τα
παραπα	 νω για κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης),
ζ) τους ο	 ρους ο	 τι: αα) η έγγυ	 ηση παρέ	χέται ανέ	κκλητα και ανέπιφυ	 λακτα, ο δέ έκδο	 της
παραιτέι	ται  του  δικαιω	 ματος  της  διαιρέ	σέως  και  της  διζη	 σέως,  και  ββ)  ο	 τι  σέ
πέρι	πτωση  κατα	 πτωσης  αυτη	 ς,  το  ποσο	  της  κατα	 πτωσης  υπο	 κέιται  στο  έκα	 στοτέ
ισχυ	 ον  τέ	λος  χαρτοση	 μου. (Η  υποπέρ. αα΄  δέν  έφαρμο	 ζέται  για  τις  έγγυη	 σέις  που
παρέ	χονται μέ γραμμα	 τιο του Ταμέι	ου Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων).
η)  τα στοιχέι	α  της  διακη	 ρυξης  (  αριθμο	 ς,  έ	τος,  τι	τλος  έ	ργου )  και  την  καταληκτικη	
ημέρομηνι	α υποβολη	 ς προσφορω	 ν,
θ) την ημέρομηνι	α λη	 ξης η	  τον χρο	 νο ισχυ	 ος της έγγυ	 ησης,
ι) την ανα	 ληψη υποχρέ	ωσης απο	  τον έκδο	 τη της έγγυ	 ησης να καταβα	 λέι το ποσο	  της
έγγυ	 ησης ολικα	  η	  μέρικα	  έντο	 ς πέ	ντέ (5) ημέρω	 ν μέτα	  απο	  απλη	  έ	γγραφη έιδοποι	ηση
έκέι	νου προς τον οποι	ο απέυθυ	 νέται.

                  
15.3 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς πρέ	πέι να ισχυ	 έι τουλα	 χιστον για τρια	 ντα (30) ημέ	ρές μέτα	  τη λη	 ξη
του χρο	 νου ισχυ	 ος της προσφορα	 ς του α	 ρθρου 19 της παρου	 σας, η	 τοι μέ	χρι   19-08-2023, α	 λλως
η προσφορα	  απορρι	πτέται. Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	, πριν τη λη	 ξη της προσφορα	 ς, να ζητα	  απο	
τους προσφέ	ροντές να παρατέι	νουν, πριν τη λη	 ξη τους, τη δια	 ρκέια ισχυ	 ος της προσφορα	 ς και της
έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς.

15.4 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς καταπι	πτέι, αν ο προσφέ	ρων:
 αποσυ	 ρέι την προσφορα	  του κατα	  τη δια	 ρκέια ισχυ	 ος αυτη	 ς, 
 παρέ	χέι,  έν  γνω	 σέι  του,  ψέυδη	  στοιχέι	α  η	  πληροφορι	ές  που  αναφέ	ρονται  στο

α	 ρθρο 22 
 δέν  προσκομι	σέι  έγκαι	ρως  τα  προβλέπο	 μένα  στο  α	 ρθρο  23  της  παρου	 σας

δικαιολογητικα	
 στις  πέριπτω	 σέις  των παρ.  3,  4  και  5  του α	 ρθρου 103 του ν.  4412/2016,  πέρι	

προ	 σκλησης  για  υποβολη	  δικαιολογητικω	 ν  απο	  τον  προσωρινο	  ανα	 δοχο,  αν,
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κατα	  τον έ	λέγχο των παραπα	 νω δικαιολογητικω	 ν, συ	 μφωνα μέ τα α	 ρθρο 4.2 της
παρου	 σας,  διαπιστωθέι	  ο	 τι  τα  στοιχέι	α  που  δηλω	 θηκαν  στο  ΕΕΕΣ  έι	ναι  έκ
προθέ	σέως απατηλα	 , η	  ο	 τι έ	χουν υποβληθέι	  πλαστα	  αποδέικτικα	  στοιχέι	α, η	  αν,
απο	  τα  παραπα	 νω  δικαιολογητικα	  που  προσκομι	σθηκαν  νομι	μως  και
έμπροθέ	σμως,  δέν  αποδέικνυ	 έται  η  μη  συνδρομη	  των  λο	 γων  αποκλέισμου	  του
α	 ρθρου 18 η	  η πλη	 ρωση μιας η	  πέρισσο	 τέρων απο	  τις απαιτη	 σέις των,

 δέν προσέ	λθέι έγκαι	ρως για υπογραφη	  του συμφωνητικου	 .
 υποβα	 λέι  μη  κατα	 λληλη  προσφορα	  μέ  την  έ	ννοια  της  πέρ.  46  της  παρ.  1  του

α	 ρθρου2 του ν. 4412/2016
 δέν ανταποκριθέι	 στη σχέτικη	  προ	 σκληση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς έντο	 ς της 

προβλέπο	 μένης, στο α	 ρθρο 4.1 (η) προθέσμι	ας και δέν υποβα	 λλέι έξηγη	 σέις, σέ 
πέρι	πτωση ασυνη	 θιστα χαμηλη	 ς προσφορα	 ς,lxxxvi

15.5 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς έπιστρέ	φέται στον ανα	 δοχο μέ την προσκο	 μιση της έγγυ	 ησης
καλη	 ς έκτέ	λέσης.
Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς  έπιστρέ	φέται  στους λοιπου	 ς  προσφέ	ροντές,  συ	 μφωνα μέ  τα έιδικο	 τέρα

οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 72 του ν. 4412/2016 lxxxvii.

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

16.1 Δεν Προβλέ	πέται η χορη	 γηση προκαταβολη	 ς στον Ανα	 δοχοlxxxviii   

16.2  Δεν προβλέ	πέται  η χορη	 γηση προ	 σθέτης καταβολη	 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 την υπογραφη	  της συ	 μβασης απαιτέι	ται η παροχη	  έγγυ	 ησης καλη	 ς έκτέ	λέσης, συ	 μφωνα
μέ το α	 ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ	 ψος της οποι	ας καθορι	ζέται σέ ποσοστο	   5%  έπι	  της
έκτιμω	 μένης αξι	ας της συ	 μβασης (η	  του τμη	 ματος της συ	 μβασης, σέ πέρι	πτωση υποδιαι	ρέσης σέ
τμη	 ματα), χωρι	ς να συμπέριλαμβα	 νονται τα δικαιω	 ματα προαι	ρέσης, χωρι	ς Φ.Π.Α. και κατατι	θέται
μέ	χρι και την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 lxxxix .

Σέ  πέρι	πτωση  τροποποι	ησης  της  συ	 μβασης  κατα	  το  α	 ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι	α
συνέπα	 γέται  αυ	 ξηση  της  συμβατικη	 ς  αξι	ας,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  οφέι	λέι  να  απαιτέι	  απο	  τον
ανα	 δοχο να καταθέ	σέι, μέ	χρι και την υπογραφη	  της τροποποιημέ	νης συ	 μβασης, συμπληρωματικη	
έγγυ	 ηση το υ	 ψος της οποι	ας ανέ	ρχέται σέ ποσοστο	  5% έπι	  του ποσου	  της αυ	 ξησης της αξι	ας της
συ	 μβασης, χωρι	ς ΦΠΑ.

Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  καλη	 ς  έκτέ	λέσης πέριλαμβα	 νουν κατ’  έλα	 χιστον τα αναφέρο	 μένα στην
παρα	 γραφο 15.2 της παρου	 σας, πλην της πέρ. (η), και έπιπρο	 σθέτα, τον αριθμο	  και τον τι	τλο της
σχέτικη	 ς συ	 μβασης .

Η έγγυ	 ηση καλη	 ς έκτέ	λέσης της συ	 μβασης καλυ	 πτέι συνολικα	  και χωρι	ς διακρι	σέις την έφαρμογη	
ο	 λων των ο	 ρων της συ	 μβασης και κα	 θέ απαι	τηση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς η	  του κυρι	ου του έ	ργου
έ	ναντι του αναδο	 χου.
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Ο  χρο	 νος  ισχυ	 ος  της  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  πρέ	πέι  να  έι	ναι  μέγαλυ	 τέρος  κατα	  τρέις  (3)
τουλα	 χιστον μη	 νές απο	  το α	 θροισμα της συμβατικη	 ς προθέσμι	ας, της οριακη	 ς προθέσμι	ας και του
χρο	 νου  υποχρέωτικη	 ς  συντη	 ρησης  του  έ	ργου,  συ	 μφωνα  μέ  το  α	 ρθρο  171  του  ν.  4412  και  τα
έ	γγραφα της παρου	 σας συ	 μβασης.

Η  έγγυ	 ηση  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  καταπι	πτέι  υπέ	ρ  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  στην  πέρι	πτωση
παρα	 βασης απο	  τον ανα	 δοχο των ο	 ρων της συ	 μβασης, ο	 πως αυτη	  έιδικο	 τέρα ορι	ζέι.

Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  καλη	 ς  έκτέ	λέσης,  καταπι	πτουν  μέ  αιτιολογημέ	νη  απο	 φαση  της
αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  η  οποι	α  έκδι	δέται  μέτα	  απο	  προηγου	 μένη  έιση	 γηση  της  Διέυθυ	 νουσας
Υπηρέσι	ας.xc

Ειδικα	 ,  σέ  πέρι	πτωση οριστικοποι	ησης  της  απο	 φασης έ	κπτωσης του αναδο	 χου,  το  συ	 νολο των
έγγυη	 σέων για την καλη	  έκτέ	λέση του έ	ργου, καταπι	πτέι υπέ	ρ του κυρι	ου του έ	ργου, ως έιδικη	
ποινικη	  ρη	 τρα, και κατα	  μέ	γιστο μέ	χρι το υπολέιπο	 μένο προς κατασκέυη	  ποσο	  της συ	 μβασης και
έφο	 σον ληφθέι	 υπο	 ψη προς έπιστροφη	  αρνητικο	 ς λογαριασμο	 ς.xci

Η έγγυ	 ηση καλη	 ς  έκτέ	λέσης,  ο	 πως αυτη	  διαμορφω	 θηκέ κατο	 πιν  τροποποιη	 σέων της συ	 μβασης,
κατα	  το  α	 ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  μέιω	 νέται  αμέ	σως  μέτα	  απο	  την  έ	γκριση  της  τέλικη	 ς
έπιμέ	τρησης  απο	  τη  διέυθυ	 νουσα  υπηρέσι	α,  κατα	  ποσοστο	  έβδομη	 ντα  τοις  έκατο	  (70%)  της
συνολικη	 ς αξι	ας.xcii 

Το συ	 νολο των έγγυη	 σέων καλη	 ς έκτέ	λέσης έπιστρέ	φέται χωρι	ς καθυστέ	ρηση, αμέ	σως μέτα	  απο	
την έ	γκριση του πρωτοκο	 λλου παραλαβη	 ς και την έ	γκριση του τέλικου	  λογαριασμου	  του έ	ργου.

17.2 Εγγυ	 ηση καλη	 ς λέιτουργι	ας

Δεν απαιτείται .xciii

17.  3 Οι  κρατη	 σέις  της  παρ.  12  του  α	 ρθρου  152  του  ν.  4412/2016,  πέρι	  λογαριασμω	 ν  και
πιστοποιη	 σέων,  μπορέι	  να αντικατασταθου	 ν  οποτέδη	 ποτέ  απο	  τον ανα	 δοχο,  μέρικα	  η	  ολικα	 ,  μέ
ισο	 ποση έγγυητικη	  έπιστολη	 .  Οι  έγγυη	 σέις  αυτέ	ς  πέριορι	ζονται κατα	  ποσοστο	  πέ	ντέ τοις  έκατο	
(5%)  έπι	  της  αξι	ας  των  έργασιω	 ν  που  πέριλαμβα	 νονται  στις  υποβέβλημέ	νές  στην  υπηρέσι	α
έπιμέτρη	 σέις.  Η  μέι	ωση  αποφασι	ζέται  απο	  τη  διέυθυ	 νουσα  υπηρέσι	α,  υ	 στέρα  απο	  αι	τηση  του
αναδο	 χου,  η  οποι	α  συνοδέυ	 έται  απο	  έιδικο	  απολογισμο	  των  έργασιω	 ν  των  οποι	ων  έ	χουν
υποβληθέι	 οι έπιμέτρη	 σέις.xciv

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  των  α	 ρθρων  15,  16  και  17  έκδι	δονται  απο	  πιστωτικα	  η	
χρηματοδοτικα	  ιδρυ	 ματα η	  ασφαλιστικέ	ς έπιχέιρη	 σέις κατα	  την έ	ννοια των πέριπτω	 σέων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του α	 ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργου	 ν νο	 μιμα στα κρα	 τη- μέ	λη της
Ένωσης η	  του Ευρωπαι7κου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου η	  στα κρα	 τη-μέ	ρη της ΣΔΣ και έ	χουν, συ	 μφωνα μέ
τις ισχυ	 ουσές διατα	 ξέις, το δικαι	ωμα αυτο	 . Μπορου	 ν, έπι	σης, να έκδι	δονται απο	  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η	  να
παρέ	χονται  μέ γραμμα	 τιο του Ταμέι	ου Παρακαταθηκω	 ν και  Δανέι	ων μέ παρακατα	 θέση σέ αυτο	
του αντι	στοιχου χρηματικου	  ποσου	 .xcv Αν συσταθέι	  παρακαταθη	 κη μέ γραμμα	 τιο παρακατα	 θέσης
χρέογρα	 φων στο Ταμέι	ο Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων,  τα τοκομέρι	δια η	  μέρι	σματα που λη	 γουν
κατα	  τη  δια	 ρκέια  της  έγγυ	 ησης  έπιστρέ	φονται  μέτα	  τη  λη	 ξη  τους  στον  υπέ	ρ  ου  η  έγγυ	 ηση
οικονομικο	  φορέ	α.

17.Α.2 Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  έκδι	δονται  κατ’  έπιλογη	  του οικονομικου	  φορέ	α/αναδο	 χου απο	
έ	να η	  πέρισσο	 τέρους έκδο	 τές της παραπα	 νω παραγρα	 φου,   ανέξαρτη	 τως του υ	 ψους των.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxcvi. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω	 νxcvii ορι	ζέται                       η 19-09-
2022, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται                   η 22-09-2022, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00π.μ.

Αν,  για  λο	γους  ανωτέ	ρας  βι	ας η	  για  τέχνικου	 ς  λο	γους  δέν  διένέργηθέι	  η  αποσφρα	 γιση  κατα	  την
ορισθέι	σα ημέ	ρα η	  αν μέ	χρι τη μέ	ρα αυτη	  δέν έ	χέι υποβληθέι	  καμι	α προσφορα	 , η αποσφρα	 γιση και η
καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  αντι	στοιχα  μέτατι	θένται  σέ  οποιαδη	 ποτέ  α	 λλη  ημέ	ρα,  μέ  απο	 φαση  της
αναθέ	τουσας  αρχη	 ς.  Η  απο	 φαση  αυτη	  κοινοποιέι	ται   στους  προσφέ	ροντές, μέ	σω  της
λέιτουργικο	 τητας “Επικοινωνι	α”,   πέ	ντέ (5) τουλα	 χιστον έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν τη νέ	α ημέρομηνι	α,
και αναρτα	 ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσέλι	δα της αναθέ	τουσας αρχη	 ς,  έφο	 σον διαθέ	τέι,  καθω	 ς και
στον  έιδικο	 ,  δημο	 σια  προσβα	 σιμο,  χω	 ρο  “ηλέκτρονικοι	  διαγωνισμοι	”  της  πυ	 λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέ	α  αυτη	  ημέρομηνι	α  δέν  καταστέι	  δυνατη	  η
αποσφρα	 γιση των προσφορω	 ν η	  δέν υποβληθου	 ν προσφορέ	ς, μπορέι	  να ορισθέι	  και νέ	α ημέρομηνι	α,
έφαρμοζομέ	νων κατα	  τα λοιπα	  των διατα	 ξέων των δυ	 ο προηγου	 μένων έδαφι	ων.  Σέ πέρι	πτωση που
και  στη  νέ	α  αυτη	  ημέρομηνι	α  δέν  καταστέι	  δυνατη	  η  αποσφρα	 γιση  των  προσφορω	 ν  η	  δέν
υποβληθου	 ν προσφορέ	ς,  διέξα	 γέται νέ	α διαδικασι	α συ	 ναψης δημο	 σιας συ	 μβασης για το έν λο	 γω
έ	ργο  μέ  την  έκ  νέ	ου  τη	 ρηση  ο	 λων  των  διατυπω	 σέων  δημοσιο	 τητας  που  προβλέ	πονται  στις
διατα	 ξέις του παρο	 ντος (έπαναληπτικο	 ς  διαγωνισμο	 ς,  συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις του α	 ρθρου 98
παρ. 1 πέρ. α του ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κα	 θέ υποβαλλο	 μένη προσφορα	  δέσμέυ	 έι τον συμμέτέ	χοντα στον διαγωνισμο	  κατα	  τη δια	 ταξη του
α	 ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  δια	 στημα  δέκα  (10) μηνώνxcviii,  απο	  την  ημέρομηνι	α  λη	 ξης  της
προθέσμι	ας υποβολη	 ς των προσφορω	 ν.

19.2 Προσφορα	  που ορι	ζέι χρο	 νο ισχυ	 ος μικρο	 τέρο απο	  αυτο	 ν που προβλέ	πέται στο παρο	 ν απορρι	πτέται ως μη 
κανονικη	 xcix.

19.3 Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	, πριν τη λη	 ξη του χρο	 νου ισχυ	 ος της προσφορα	 ς, να ζητα	  απο	  τους 
προσφέ	ροντές να παρατέι	νουν τη δια	 ρκέια ισχυ	 ος της προσφορα	 ς τους και της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς. κατ’ 
ανω	 τατο ο	 ριο για χρονικο	  δια	 στημα ι	σο μέ το προβλέπο	 μένο στην παρ. 19.1 . Μέτα	  απο	  τη λη	 ξη και του 
παραπα	 νω ανω	 τατου χρονικου	  ορι	ου παρα	 τασης ισχυ	 ος της προσφορα	 ς, τα αποτέλέ	σματα της παρου	 σας 
διαδικασι	ας ανα	 θέσης ματαιω	 νονται, έκτο	 ς αν η αναθέ	τουσα αρχη	  κρι	νέι, κατα	  πέρι	πτωση, αιτιολογημέ	να, ο	 τι η 
συνέ	χιση της διαδικασι	ας έξυπηρέτέι	 το δημο	 σιο συμφέ	ρον, οπο	 τέ οι οικονομικοι	 φορέι	ς που συμμέτέ	χουν στη 
διαδικασι	α μπορου	 ν να έπιλέ	ξουν να παρατέι	νουν την προσφορα	  τους, έφο	 σον τους ζητηθέι	 πριν απο	  την πα	 ροδο
του ανωτέ	ρω ανω	 τατου ορι	ου παρα	 τασης της προσφορα	 ς τους. Η διαδικασι	α ανα	 θέσης συνέχι	ζέται μέ ο	 σους 
παρέ	τέιναν τις προσφορέ	ς τους και αποκλέι	ονται οι λοιποι	 οικονομικοι	 φορέι	ς.

19.4 Αν λη	 ξέι ο χρο	 νος ισχυ	 ος των προσφορω	 ν και δέν ζητηθέι	 παρα	 ταση της προσφορα	 ς, η αναθέ	τουσα αρχη	  
δυ	 ναται, μέ αιτιολογημέ	νη απο	 φαση	  της, έφο	 σον η έκτέ	λέση της συ	 μβασης έξυπηρέτέι	 το δημο	 σιο συμφέ	ρον, να 
ζητη	 σέι, έκ των υστέ	ρων, απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς που συμμέτέ	χουν στη διαδικασι	α να παρατέι	νουν τον 
χρο	 νο ισχυ	 ος της προσφορα	 ς τους, καθω	 ς και της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς, οπο	 τέ η διαδικασι	α συνέχι	ζέται μέ τους 
οικονομικου	 ς φορέι	ς, οι οποι	οι προέ	βησαν στις ανωτέ	ρω ένέ	ργέιές.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρου	 σα Διακη	 ρυξη αναρτη	 θηκέ στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα έ	γγραφα της παρου	 σας διαδικασι	ας δημο	 σιας συ	 μβασης καταχωρη	 θηκαν στο σχέτικο	  ηλέκτρονικο	  χω	 ρο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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του ΕΣΗΔΗΣ- Δημο	 σια Έργα μέ Συστημικο	  Αυ	 ξοντα Αριθμο	 :191779 και αναρτη	 θηκαν στη Διαδικτυακη	  Πυ	 λη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στην ιστοσέλι	δα της αναθέ	τουσας αρχη	 ς (www.dimoschalkideon.g), (έφο	 σον  διαθέ	τέι), αναρτα	 ται σχέτικη	  
ένημέ	ρωση, συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 2 της παρου	 σας. 
4. Πέρι	ληψη της παρου	 σας Διακη	 ρυξης δημοσιέυ	 έται στον Ελληνικο	  Τυ	 ποc, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 66 ν. 
4412/2016 και αναρτα	 ται στο προ	γραμμα “Διαυ	 γέια” diavgeia.gov.gr., 
Τα έ	ξοδα των έκ της κέι	μένης νομοθέσι	ας απαραι	τητων δημοσιέυ	 σέων της πέρι	ληψης της δημοπρασι	ας
στην οποι	α αναδέι	χθηκέ ανα	 δοχος, βαρυ	 νουν τον ι	διο και έισπρα	 ττονται μέ τον πρω	 το λογαριασμο	
πληρωμη	 ς  του  έ	ργου.   Τα  έ	ξοδα  δημοσιέυ	 σέων  των  τυχο	 ν  προηγου	 μένων  διαγωνισμω	 ν  για  την
ανα	 θέση  του  ι	διου  έ	ργου,  καθω	 ς  και  τα  έ	ξοδα  των  μη  απαραι	τητων  έκ  του  νο	 μου  δημοσιέυ	 σέων
βαρυ	 νουν την αναθέ	τουσα αρχη	  και καταβα	 λλονται απο	  τις πιστω	 σέις του έ	ργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςci

Δεν έχει εφαρμογή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ	 μβαση ανατι	θέται βα	 σέι του κριτηρι	ου του α	 ρθρου 14 της παρου	 σας, σέ προσφέ	ροντα ο οποι	ος
δέν αποκλέι	έται  απο	  τη  συμμέτοχη	  βα	 σέι  της παρ.  Α  του α	 ρθρου 22 της παρου	 σας και  πληροι	  τα
κριτη	 ρια έπιλογη	 ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α	 ρθρου 22 της παρου	 σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαι	ωμα  συμμέτοχη	 ς  έ	χουν  φυσικα	  η	  νομικα	  προ	 σωπα,  η	  ένω	 σέις  αυτω	 ν cii   που
δραστηριοποιου	 νται στην κατηγορι	α/ές έ	ργου   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ciii  και που έι	ναι έγκατέστημέ	να σέciv:
α) σέ κρα	 τος-μέ	λος της Ένωσης,

cii Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς δέν μπορου	 ν να καλου	 ν
συγκέκριμέ	νές τα	 ξέις/ πτυχι	α του ΜΕΕΠ η	  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

ciii  Κατ’ αντιστοιχι	α μέ τα ουσιω	 δη χαρακτηριστικα	  του έ	ργου συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 11 της παρου	 σας
(αναφέ	ρέται η κατηγορι	α η	  οι κατηγορι	ές στις οποι	ές έμπι	πτέι το έ	ργο συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις
του  α	 ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ).

civ  Για την κατανο	 ηση πρακτικω	 ν διαδικασιω	 ν, ιδι	ως κατα	  την έξέ	ταση της συμμέτοχη	 ς τρι	των χωρω	 ν 
σέ διαγωνισμου	 ς, βλ. τις «Κατέυθυντη	 ριές γραμμέ	ς για τη συμμέτοχη	  τρι	των χωρω	 ν στην αγορα	  
δημοσι	ων συμβα	 σέων της ΕΕ», Βρυξέ	λλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

iv Συμπληρω	 νέται η έπωνυμι	α της αναθέ	τουσας αρχη	 ς/αναθέ	τοντος φορέ	α
vii   Το ΕΕΕΣ καταρτι	ζέται βα	 σέι του τυποποιημέ	νου έντυ	 που του Παραρτη	 ματος 2 του Εκτέλέστικου	

Κανονισμου	  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπη	 ς  της  5ης Ιανουαρι	ου  2016  για  την  καθιέ	ρωση  του
τυποποιημέ	νου έντυ	 που για το Ευρωπαι7κο	  Έγγραφο Προμη	 θέιας (L 3) και παρέ	χέται αποκλέιστικα	
σέ ηλέκτρονικη	  μορφη	 . 
Το ΕΕΕΣ φέ	ρέι υπογραφη	  μέ ημέρομηνι	α έντο	 ς του χρονικου	  διαστη	 ματος, κατα	  το οποι	ο μπορου	 ν
να υποβα	 λλονται προσφορέ	ς.
Ο οικονομικο	 ς φορέ	ας δυ	 ναται να διέυκρινι	ζέι τις δηλω	 σέις και πληροφορι	ές που παρέ	χέι στο ΕΕΕΣ
μέ  συνοδέυτικη	  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση,  την  οποι	α  υποβα	 λλέι  μαζι	  μέ  το  ΕΕΕΣ  Aπο	  τις  2-5-2019,
παρέ	χέται η ηλέκτρονικη	  υπηρέσι	α Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέ	ρέι  τη  δυνατο	 τητα  ηλέκτρονικη	 ς  συ	 νταξης  και  διαχέι	ρισης  του  Ευρωπαι7κου	  Ενιαι	ου
Εγγρα	 φου Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορέι	τέ να δέι	τέ τη σχέτικη	  ανακοι	νωση στη Διαδικτυακη	  Πυ	 λη του
ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ.  και  το Διορθωτικο	  (Επι	σημη Εφημέρι	δα της Ευρωπαι7κη	 ς
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρι	ου 2018) στον Εκτέλέστικο	  Κανονισμο	  (ΕΕ)  2016/7 για την
καθιέ	ρωση του  τυποποιημέ	νου έντυ	 που για  το Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο  Έγγραφο Προμη	 θέιας  ,  μέ  το
οποι	ο  έπιλυ	 θηκαν  τα  σχέτικα	  ζητη	 ματα  ορολογι	ας  που  υπη	 ρχαν  στο  αρχικο	  έπι	σημο  έλληνικο	
κέι	μένο του Εκτέλέστικου	  Κανονισμου	 , Μπορέι	τέ να δέι	τέ το σχέτικο	  Διορθωτικο	  στην ακο	 λουθη
διαδρομη	  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

viiiΗ πέρι	πτωση ι) συμπληρω	 νέται και πέριλαμβα	 νέται στη Διακη	 ρυξη, έφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  
προβλέ	πέι υποδέι	γματα έγγρα	 φων προς υποβολη	  απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς, π.χ έγγυητικω	 ν 
έπιστολω	 ν.

ix Συμπληρω	 νονται τυχο	 ν α	 λλα έ	γγραφα συ	 μβασης η	  τέυ	 χη που η αναθέ	τουσα αρχη	  κρι	νέι αναγκαι	α 
μέ σκοπο	  να πέριγρα	 ψέι η	  να προσδιορι	σέι στοιχέι	α της συ	 μβασης η	  της διαδικασι	ας συ	 ναψης.

x  Πρβλ. α	 ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
xi  Όταν έι	ναι αδυ	 νατο να παρασχέθέι	 έλέυ	 θέρη, πλη	 ρης, α	 μέση και δωρέα	 ν ηλέκτρονικη	  προ	 σβαση σέ

ορισμέ	να έ	γγραφα της συ	 μβασης μπορέι	 να πέριληφθέι	 στο παρο	 ν α	 ρθρο της διακη	 ρυξης προ	 βλέψη
ο	 τι τα σχέτικα	  έ	γγραφα της συ	 μβασης θα διατέθου	 ν μέ μέ	σα α	 λλα πλην των ηλέκτρονικω	 ν (ο	 πως το
ταχυδρομέι	ο η	  α	 λλο κατα	 λληλο μέ	σο η	  συνδυασμο	 ς ταχυδρομικω	 ν η	  α	 λλων καταλλη	 λων μέ	σων και
ηλέκτρονικω	 ν  μέ	σων)  (τρι	το  έδα	 φιο  παρ.  1  α	 ρθρου  67   ν.  4412/2016).   Στην  πέρι	πτωση  αυτη	
προτέι	νέται  η  ακο	 λουθη  διατυ	 πωση:  «Τα  ακο	 λουθα  έ	γγραφα  της  συ	 μβασης  ...........................
διατι	θένται απο	  …………………………., οδο	 ς …………………, πληροφορι	ές …………………. τηλ.:……………..:…..
Οι ένδιαφέρο	 μένοι μπορου	 ν ακο	 μα, να λα	 βουν γνω	 ση των παρακα	 τω έγγρα	 φων της συ	 μβασης ……,
στα γραφέι	α της αναθέ	τουσας αρχη	 ς κατα	  τις έργα	 σιμές ημέ	ρές και ω	 ρές.»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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β) σέ κρα	 τος-μέ	λος του Ευρωπαι7κου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τρι	τές χω	 ρές που έ	χουν υπογρα	 ψέι και κυρω	 σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο	  που η υπο	  ανα	 θέση δημο	 σια
συ	 μβαση καλυ	 πτέται απο	  τα Παραρτη	 ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7cv και τις γένικέ	ς σημέιω	 σέις του σχέτικου	
μέ την Ένωση Προσαρτη	 ματος I της ως α	 νω Συμφωνι	ας, καθω	 ς και
δ)  σέ  τρι	τές  χω	 ρές  που  δέν  έμπι	πτουν  στην  πέρι	πτωση  γ΄  της  παρου	 σας  παραγρα	 φου  και  έ	χουν
συνα	 ψέι διμέρέι	ς η	  πολυμέρέι	ς συμφωνι	ές μέ την Ένωση σέ θέ	ματα διαδικασιω	 ν ανα	 θέσης δημοσι	ων
συμβα	 σέων.

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 Ένωσηςcvi.

xii   Όταν δέν μπορέι	  να προσφέρθέι	  έλέυ	 θέρη, πλη	 ρης, α	 μέση και δωρέα	 ν ηλέκτρονικη	  προ	 σβαση σέ
ορισμέ	να έ	γγραφα της συ	 μβασης, διο	 τι η αναθέ	τουσα αρχη	  προτι	θέται να έφαρμο	 σέι την παρ. 2 του
α	 ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέ	ρονται, στο παρο	 ν α	 ρθρο της διακη	 ρυξης, τα μέ	τρα προστασι	ας
του έμπιστέυτικου	  χαρακτη	 ρα των πληροφοριω	 ν, τα οποι	α απαιτου	 νται, και τον τρο	 πο μέ τον οποι	ο
έι	ναι δυνατη	  η προ	 σβαση στα σχέτικα	  έ	γγραφα.  Ενδέικτικα	 , λ.χ., η αναθέ	τουσα αρχη	  θα μπορου	 σέ
να αναφέ	ρέι ο	 τι: “Ο οικονομικο	 ς φορέ	ας αναλαμβα	 νέι την υποχρέ	ωση να τηρη	 σέι έμπιστέυτικα	  και
να  μη  γνωστοποιη	 σέι  σέ  τρι	τους  (συμπέριλαμβανομέ	νων  των  έκπροσω	 πων  του  έλληνικου	  και
διέθνου	 ς  Τυ	 που),  χωρι	ς  την  προηγου	 μένη  έ	γγραφη  συγκατα	 θέση  της  Αναθέ	τουσας  Αρχη	 ς,  τα
ανωτέ	ρω έ	γγραφα η	  πληροφορι	ές που προκυ	 πτουν απο	  αυτα	 . Οι οικονομικοι	 φορέι	ς διασφαλι	ζουν
την τη	 ρηση των απαιτη	 σέων αυτω	 ν απο	  το προσωπικο	  τους,  τους υπέργολα	 βους τους και κα	 θέ
α	 λλο  τρι	το  προ	 σωπο  που  χρησιμοποιου	 ν  κατα	  την  ανα	 θέση  η	  έκτέ	λέση  της  συ	 μβασης.  Για  τον
σκοπο	  αυτο	 , κατα	  την παραλαβη	  των έγγρα	 φων της συ	 μβασης, υποβα	 λλέι υπέυ	 θυνη δη	 λωση του ν.
1599/1986 μέ την οποι	α δηλω	 νέι τα ανωτέ	ρω”.

xiii  Συμπληρω	 νέται απο	  την Αναθέ	τουσα Αρχη	  μέ σαφη	 νέια συγκέκριμέ	νη ημέρομηνι	α (έγκαι	ρως, η	 τοι
ως την... ), προς αποφυγη	  οιασδη	 ποτέ συ	 γχυσης και αμφιβολι	ας.

xiv   Συμπληρω	 νέται η τέ	ταρτη ημέ	ρα πριν απο	  τη λη	 ξη της προθέσμι	ας του α	 ρθρου 18 της παρου	 σας. 
xv  Πρβλ έ	γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ μέ α.π. 4121/30-07-2020 « Διέυκρινι	σέις ως προς την τη	 ρηση των 

διατυπω	 σέων δημοσιο	 τητας στη διαγωνιστικη	  διαδικασι	α σέ πέρι	πτωση τροποποι	ησης ο	 ρων της 
διακη	 ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

xvi Πρβλ.α	 ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
xvii Πρβλ. α	 ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα.
xviii Αν η διέυ	 θυνση της υπηρέσι	ας που τηρέι	 το πρωτο	 κολλο της Αναθέ	τουσας Αρχη	 ς έι	ναι 

διαφορέτικη	  απο	  την αναφέρο	 μένη στο α	 ρθρο 1, αναγρα	 φέται στο παρο	 ν σημέι	ο η σχέτικη	  
διέυ	 θυνση.

xix Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
xx  Στην πέρι	πτωση που χρησιμοποιέι	ται ένιαι	ο ποσοστο	  έ	κπτωσης απαλέι	φέται η πέρι	πτωση δ της 

παρ. 3.5. Πρβλ. α	 ρθρο 95 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016, συ	 μφωνα μέ 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». 

xxi Σέ πέρι	πτωση έφαρμογη	 ς της διαδικασι	ας του α	 ρθρου 95 παρ. 2 πέρ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελέυ	 θέρη συμπλη	 ρωση τιμολογι	ου”, οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς πέριλαμβα	 νουν στην έν λο	γω πέρι	πτωση
(στ) αναφορα	  για την υποβολη	  του σχέτικου	  τιμολογι	ου.

xxii Πρβλ. α	 ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα. 
xxiii Πρβλ. α	 ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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21.2 Οικονομικο	 ς φορέ	ας συμμέτέ	χέι έι	τέ μέμονωμέ	να έι	τέ ως μέ	λος έ	νωσηςcvii,

21.3 Οι ένω	 σέις οικονομικω	 ν φορέ	ων συμμέτέ	χουν υπο	  τους ο	 ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α	 ρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (έ)  του α	 ρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δέν απαιτέι	ται απο	  τις έν λο	γω ένω	 σέις να πέριβληθου	 ν συγκέκριμέ	νη νομικη	  μορφη	  για την υποβολη	
προσφορα	 ς.  Σέ  πέρι	πτωση που η έ	νωση αναδέιχθέι	  ανα	 δοχος η νομικη	  της μορφη	  πρέ	πέι  να έι	ναι
τέ	τοια που να έξασφαλι	ζέται η υ	 παρξη ένο	 ς και μοναδικου	  φορολογικου	  μητρω	 ου για την έ	νωση (πχ
κοινοπραξι	α).

xxiv Πρβλ. α	 ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα. 
xxv Πρβλ .α	 ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα.
xxvi Επισημαι	νέται ο	 τι,  ως προς τις προθέσμι	ές  για την ολοκλη	 ρωση των ένέργέιω	 ν της Επιτροπη	 ς

Διένέ	ργέιας Διαγωνισμου	  ισχυ	 ουν τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
xxvii Πρβλ. α	 ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα. 
xxviii Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 1 ο	 γδοο έδα	 φιο ν. 4412/2016
xxix Πρβλ. α	 ρθρο 221Α παρ. 1 πέρ. β του ν. 4412/2016.
xxx Πρβλ.  α	 ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
xxxi Πρβλ. α	 ρθρο 88 παρ. 5 πέρ. α του ν. 4412/2016
xxxii Ως προς τη γνωμοδο	 τηση της Επιτροπη	 ς Διαγωνισμου	  για την έξέ	ταση των έξηγη	 σέων των 

ασυνη	 θιστα χαμηλω	 ν προσφορω	 ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι	ως σκέ	ψέις 15-21 
xxxiiiΠρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016. 
xxxivΠρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
xxxv  Βλ.σχέτικα	  μέ την  ηλέκτρονικη	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση το  α	 ρθρο έικοστο	  έ	βδομο της απο	  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρω	 θηκέ μέ 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".

xxxvi Για τους φορέι	ς του Βιβλι	ου ΙΙ της παρ. 2 του α	 ρθρου 259 του ν.4412/2016
xxxvii Ομοι	ως προβλέ	πέται και στην πέρι	πτωση υποβολη	 ς προσφορω	 ν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 92 παρ. 

8 του ν.4412/201
xxxviii  Πρβλ. α	 ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα.
xxxix Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
xl  Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
xli  Μέ  την  έπιφυ	 λαξη  των παρ.  7  και  8  του α	 ρθρου  78 του ν.  4412/2016 (λη	 ψη  έπανορθωτικω	 ν

μέ	σων).
xlii  Πρβλ. α	 ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
xliii Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
xliv Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
xlv Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
xlvi Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
xlvii Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
xlviii Η φρα	 ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστι	θέται στη διακη	 ρυξη μο	 νο στις 
πέριπτω	 σέις έκέι	νές, στις οποι	ές προβλέ	πέται υποχρέ	ωση προσυμβατικου	  έλέ	γχου.
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μέμονωμέ	νοι προσφέ	ροντές πρέ	πέι να ικανοποιου	 ν ο	 λα τα κριτη	 ρια ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς. 

Στην πέρι	πτωση έ	νωσης οικονομικω	 ν φορέ	ων, ισχυ	 ουν τα έξη	 ς :

- αναφορικα	  μέ τις απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22 Α της παρου	 σας, αυτέ	ς θα πρέ	πέι να ικανοποιου	 νται απο	
κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης 

- αναφορικα	  μέ τις απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22.Β της παρου	 σας, κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης θα πρέ	πέι να έι	 -
ναι έγγέγραμμέ	νο στο σχέτικο	  έπαγγέλματικο	  μητρω	 ο, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα στο ως α	 νω α	 ρθρο,

xlix Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
l Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
li  Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
lii  Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
liii Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
liv  Πρβλ. α	 ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017. 

lv   Πρβλ. α	 ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
lvi  Πρβλ. α	 ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο	 σια Έργα
lvii Πρβλ. α	 ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
lviii Πρβλ. α	 ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
lix  Πρβλ. α	 ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
lx  Πρβλ. παρ. 1 του α	 ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
lxi  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.
lxii Πρβλ. α	 ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
lxiii  Πρβλ. α	 ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
lxiv    Πρβλ. α	 ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
lxv   Πρβλ α	 ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
lxvi   Πρβλ.  α	 ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
lxviiΠρβλ. α	 ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
lxviii Πρβλ. α	 ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
lxix Τι	θέται  μο	 νο  έφο	 σον  προ	 κέιται  για  συγχρηματοδοτου	 μένο  έ	ργο  απο	  πο	 ρους  της  Ευρωπαι7κη	 ς

Ένωσης.
lxx Απο	  1-1-2017 τέ	θηκέ σέ ισχυ	  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποι	ο μέ το α	 ρθρο 13 κατα	 ργησέ το π.δ

113/2010.
lxxiΝο	 μοι, ΠΔ και υπουργικέ	ς αποφα	 σέις που έκδι	δονται μέτα	  την έ	ναρξη της διαδικασι	ας συ	 ναψης της

συ	 μβασης συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 61 του ν.  4412/2016,  δέν αποτέλου	 ν  μέ	ρος του έφαρμοστέ	ου
θέσμικου	  πλαισι	ου της διακη	 ρυξης.

lxxii Όταν  προ	 κέιται  για  συγχρηματοδοτου	 μένο  απο	  την  Ε.Ε.  έ	ργο,  του	 το  να  αναγρα	 φέται  στη
Διακη	 ρυξη  και  έιδικο	 τέρα  να  αναγρα	 φέται  ο  τι	τλος  της  Πρα	 ξης  και  του  Επιχέιρησιακου	
Προγρα	 μματος στο πλαι	σιο του οποι	ου έι	ναι ένταγμέ	νο το δημοπρατου	 μένο έ	ργο,  καθω	 ς και τα
ποσοστα	  συγχρηματοδο	 τησης της δαπα	 νης του έ	ργου απο	  έθνικου	 ς  και  ένωσιακου	 ς  πο	 ρους (μέ
αναφορα	  στο διαρθρωτικο	  ταμέι	ο). Επι	σης, η σχέτικη	  συμπλη	 ρωση ακολουθέι	 τη διακριτη	  ορολογι	α
Συλλογικέ	ς  Αποφα	 σέις  (ΣΑ) έ	ργων,  ένα	 ριθμος έ	ργου η	  ΚΑΕ,  ανα	 λογα την πηγη	  χρηματοδο	 τησης
(ΠΔΕ η	  Τακτικο	 ς πρου7 πολογισμο	 ς). Για το ζη	 τημα της  ανα	 ληψης δαπανω	 ν δημοσι	ων έπένδυ	 σέων,
βλ. και α	 ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. α	 ρθρο 53 παρ.2 πέρ. ζ ν. 4412/2016.

lxxiiiΟι κρατη	 σέις προσαρμο	 ζονται ανα	 λογα μέ τον φορέ	α έκτέ	λέσης του έ	ργου.
lxxiv  Πρβλ. α	 ρθρο 4 παρ. 3 έ	βδομο έδα	 φιο του ν. 4013/2011, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ απο	  το α	 ρθρο

44 του ν. 4605/2019.
lxxv Ή/και η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , κατα	  πέρι	πτωση (πρβλ. α	 ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημο	 σια Έργα).
lxxvi  Πρβλ. α	 ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ μέ  το α	 ρθρο 42 του ν. 4782/2021. 
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τουλα	 χιστον σέ μια απο	  τις κατηγορι	ές  που αφορα	  στο υπο	  ανα	 θέση έ	ργο.  Πέραιτέ	ρω,  αθροιστικα	
πρέ	πέι να καλυ	 πτονται ο	 λές οι κατηγορι	ές του έ	ργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα	 θέ  προσφέ	ρων  αποκλείεται απο	  τη  συμμέτοχη	  στην  παρου	 σα  διαδικασι	α  συ	 ναψης  συ	 μβασης,
έφο	 σον συντρέ	χέι στο προ	 σωπο	  του (αν προ	 κέιται για μέμονωμέ	νο φυσικο	  η	  νομικο	  προ	 σωπο) η	  σέ
έ	να απο	  τα μέ	λη του (αν προ	 κέιται πέρι	 έ	νωσης οικονομικω	 ν φορέ	ων) έ	νας απο	  τους λο	γους των παρα-
κα	 τω πέριπτω	 σέων:

22.A.1. Όταν υπα	 ρχέι έις βα	 ρος του αμέτα	 κλητηcviii καταδικαστικη	  απο	 φαση για έ	να απο	  τα ακο	 λουθα

Πρβλ και  έ	κθέση συνέπέιω	 ν ρυθμι	σέων έπι	 του ως α	 νω α	 ρθρου 42 ν. 4781/2021 
lxxxi  ο	 πως συμπληρω	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
lxxxiiΜπορέι	  η έ	ναρξη της προθέσμι	ας να ορι	ζέται διαφορέτικα	 ,   αν λο	γου χα	 ρη δέν προβλέ	πέται η

α	 μέση έ	ναρξη των έργασιω	 ν (Πρβλ. α	 ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lxxxiiiΜέ την έπιφυ	 λαξη της έπο	 μένης υποσημέι	ωσης.
lxxxiv Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορέι	 να έπιτρέ	πουν την υποβολη	  έναλλακτικω	 ν προσφορω	 ν και στην 

πέρι	πτωση αυτη	  προσαρμο	 ζέται αντιστοι	χως το 13.4. ( πρβλ α	 ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
lxxxv Το ποσοστο	  της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς δέν μπορέι	 να υπέρβαι	νέι το 2% της έκτιμω	 μένης αξι	ας της

συ	 μβασης,  χωρι	ς  το  Φ.Π.Α.,  μέ  στρογγυλοποι	ηση  στο  δέυ	 τέρο  δέκαδικο	  ψηφι	ο,  μη
συνυπολογιζομέ	νων των δικαιωμα	 των προαι	ρέσης και παρα	 τασης της συ	 μβασης (Πρβλ. α	 ρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/2016),.

lxxxvi Πρβλ. α	 ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
lxxxviiΠρβ. α	 ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
lxxxviiiΣυμπληρω	 νέται ανα	 λογα μέ το έα	 ν προβλέ	πέται η	  ο	χι η χορη	 γηση προκαταβολη	 ς, η οποι	α μπορέι	

να ανέ	ρχέται μέ	χρι του δέκαπέ	ντέ τοις έκατο	  (15%) της αξι	ας της συ	 μβασης, χωρι	ς αναθέω	 ρηση και
Φ.Π.Α. Συ	 μφωνα μέ την παρα	 γραφο 10 έδ. α του α	 ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο	 πως προστέ	θηκέ μέ
την παρ. 3 του α	 ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις πέριπτω	 σέις συγχρηματοδοτου	 μένων δημο	 σιων
έ	ργων  στις  διακηρυ	 ξέις  υποχρέωτικα	  πέριλαμβα	 νέται  δυνατο	 τητα  χορη	 γησης  προκαταβολη	 ς.  Η
υποχρέ	ωση αυτη	  έξακολουθέι	  να ισχυ	 έι και για τα προγρα	 μματα της πέριο	 δου 2014-2020 δυνα	 μέι
της παρ. 15 του α	 ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

lxxxix Μέ απο	 φαση του Υπουργου	  Υποδομω	 ν και Μέταφορω	 ν μπορέι	 να καθορι	ζέται ο	 ριο ποσοστου	  
έ	κπτωσης, πα	 νω απο	  το οποι	ο ο ανα	 δοχος έι	ναι υποχρέωμέ	νος να προσκομι	ζέι, έπιπλέ	ον της 
έγγυ	 ησης καλη	 ς έκτέ	λέσης, προ	 σθέτη έγγυ	 ηση, κλιμακωτα	  αυξανο	 μένη βα	 σέι του ποσοστου	  
έ	κπτωσης. Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 4 τέλέυται	ο έδα	 φιο ν. 4412/2016.

xc   Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
xci Πρβλ. α	 ρθρο 160 παρ. 9 πέρ. β του ν. 4412/2016
xcii Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. β του ν. 4412/2016
xciii Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να ζητου	 ν απο	  τους προσφέ	ροντές να παρα	 σχουν «Εγγυ	 ηση καλη	 ς

λέιτουργι	ας»  για  την  αποκατα	 σταση  των  έλαττωμα	 των  που  ανακυ	 πτουν  η	  των  ζημιω	 ν  που
προκαλου	 νται  απο	  δυσλέιτουργι	α  των  έ	ργων  κατα	  την  πέρι	οδο  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  λέιτουργι	ας,
έφο	 σον  προβλέ	πέται  στα  έ	γγραφα  της  συ	 μβασης.  Το  υ	 ψος  της  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  λέιτουργι	ας
καθορι	ζέται στα έ	γγραφα της συ	 μβασης και δέν μπορέι	 να υπέρβαι	νέι το πέ	ντέ τοις έκατο	  (5%) της
έκτιμω	 μένης αξι	ας της συ	 μβασης. Η έπιστροφη	  της ανωτέ	ρω έγγυ	 ησης λαμβα	 νέι χω	 ρα μέτα	  απο	  την
ολοκλη	 ρωση της πέριο	 δου έγγυ	 ησης καλη	 ς λέιτουργι	ας..  Οι έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς καλη	 ς λέιτουργι	ας
πέριλαμβα	 νουν  κατ’  έλα	 χιστον  τα  αναφέρο	 μένα  στην  παρα	 γραφο  15.2  της  παρου	 σας  και
έπιπρο	 σθέτα,  τον αριθμο	  και  τον  τι	τλο  της  σχέτικη	 ς  συ	 μβασης.  Πρβλ.  α	 ρθρο 72  παρ.  10  του  ν.
4412/2016.

xciv Πρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. α  ν. 4412/2016
xcvΤα γραμμα	 τια συ	 στασης χρηματικη	 ς παρακαταθη	 κης του Ταμέι	ου Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων, για

την  παροχη	  έγγυη	 σέων  συμμέτοχη	 ς  και  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  (έγγυοδοτικη	  παρακαταθη	 κη)
συστη	 νονται συ	 μφωνα μέ την έιδικη	  νομοθέσι	α που  διέ	πέι αυτο	  και έιδικο	 τέρα βα	 σέι του α	 ρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δέκέμβρι	ου  1926/3  Ιανουαρι	ου  1927  (“Πέρι	  συστα	 σέως  και  αποδο	 σέως
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έγκλη	 ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο	 πως αυτη	  ορι	ζέται στο α	 ρθρο 2 της απο	 φασης-πλαι	σιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου της 24ης Οκτωβρι	ου 2008, για την καταπολέ	μηση του οργανωμέ	νου
έγκλη	 ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα έγκλη	 ματα του α	 ρθρου 187 του Ποινικου	  Κω	 δικα
(έγκληματικη	  οργα	 νωση),

β) ενεργητική δωροδοκία,  ο	 πως ορι	ζέται στο α	 ρθρο 3 της συ	 μβασης πέρι	  της καταπολέ	μησης της
δωροδοκι	ας, στην οποι	α ένέ	χονται υπα	 λληλοι των Ευρωπαι7κω	 ν Κοινοτη	 των η	  των κρατω	 ν-μέλω	 ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  α	 ρθρου  2  της  απο	 φασης-πλαι	σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου της 22ας Ιουλι	ου 2003, για την καταπολέ	μηση της δωροδοκι	ας στον
ιδιωτικο	  τομέ	α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω	 ς και ο	 πως ορι	ζέται στο έθνικο	  δι	καιο του οικονο-
μικου	  φορέ	α, και τα έγκλη	 ματα των α	 ρθρων 159Α (δωροδοκι	α πολιτικω	 ν προσω	 πων), 236 (δωροδοκι	α
υπαλλη	 λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι	α δικαστικω	 ν λέιτουργω	 ν), 237Α παρ. 2 (έμπορι	α έπιρροη	 ς – μέ-
σα	 ζοντές), 396 παρ. 2 (δωροδοκι	α στον ιδιωτικο	  τομέ	α) του Ποινικου	  Κω	 δικα,

γ) απάτη, έις βα	 ρος των οικονομικω	 ν συμφέρο	 ντων της Ένωσης κατα	  την έ	ννοια των α	 ρθρων 3 και 4
της Οδηγι	ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαι7κου	  Κοινοβουλι	ου και του Συμβουλι	ου της 5ης Ιουλι	ου 2017
σχέτικα	  μέ την καταπολέ	μηση, μέ	σω του ποινικου	  δικαι	ου, της απα	 της έις βα	 ρος των οικονομικω	 ν συμ-
φέρο	 ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα έγκλη	 ματα των α	 ρθρων 159Α (δωροδοκι	α πολιτικω	 ν
προσω	 πων), 216 (πλαστογραφι	α), 236 (δωροδοκι	α υπαλλη	 λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι	α δικαστικω	 ν
λέιτουργω	 ν), 242 (ψέυδη	 ς βέβαι	ωση, νο	 θέυση κ.λπ.) 374 (διακέκριμέ	νη κλοπη	 ), 375 (υπέξαι	ρέση), 386
(απα	 τη), 386Α (απα	 τη μέ υπολογιστη	 ), 386Β (απα	 τη σχέτικη	  μέ τις έπιχορηγη	 σέις), 390 (απιστι	α) του
Ποινικου	  Κω	 δικα και των α	 ρθρων 155 έπ. του Εθνικου	  Τέλωνέιακου	  Κω	 δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
ο	 ταν αυτα	  στρέ	φονται κατα	  των οικονομικω	 ν συμφέρο	 ντων της Ευρωπαι7κη	 ς Ένωσης η	  συνδέ	ονται μέ
την  προσβολη	  αυτω	 ν  των συμφέρο	 ντων,  καθω	 ς  και  τα έγκλη	 ματα των α	 ρθρων 23 (διασυνοριακη	
απα	 τη σχέτικα	  μέ τον ΦΠΑ) και 24 (έπικουρικέ	ς διατα	 ξέις για την ποινικη	  προστασι	α των οικονομικω	 ν
συμφέρο	 ντων της Ευρωπαι7κη	 ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικέ	ς δραστηριο	 τητές, ο	 πως
ορι	ζονται, αντιστοι	χως, στα α	 ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι	ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαι7κου	  Κοινο-
βουλι	ου και του Συμβουλι	ου της 15ης Μαρτι	ου 2017, για την καταπολέ	μηση της τρομοκρατι	ας και την
αντικατα	 σταση της απο	 φασης-πλαισι	ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου και για την τροποποι	ηση της

παρακαταθηκω	 ν και καταθέ	σέων παρα	  τω Ταμέι	ω Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων”). Πρβλ. Το μέ αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έ	γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

xcviΠρβλ. α	 ρθρο 72 παρ. 13, καθω	 ς και τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 4.1.ζ.  της παρου	 σας, ως
προς τις έγγυη	 σέις συμμέτοχη	 ς.

xcvii Η έλα	 χιστη προθέσμι	α παραλαβη	 ς των προσφορω	 ν καθορι	ζέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 121 του ν.
4412/2016.

xcviiiΟρι	ζέται ο χρο	 νος απο	  την Αναθέ	τουσα Αρχη	  κατ΄ έκτι	μηση των ιδιαιτέροτη	 των της διαδικασι	ας.
Για τον καθορισμο	  του χρο	 νου ισχυ	 ος της προσφορα	 ς,  πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν.  4412/2016.
συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις 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». 

xcix Πρβλ. α	 ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
c  Συ	 μφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α	 ρθρου 377 καθω	 ς και τις παρ. 11 και 12

α	 ρθρου 379 ν.  4412/2016,  έξακολουθέι	  η  υποχρέ	ωση δημοσι	έυσης προκη	 ρυξης συ	 μφωνα μέ τις
παρ.  7  και  8  α	 ρθρου  15  ν.  3669/2008,  σέ  συνδυασμο	  μέ  τις  διατα	 ξέις  του  ν.  3548/2007,  στον
πέριφέρέιακο	  και τοπικο	  τυ	 πο μέχρι 31/12/2023.

ci  Πρβλ.  α	 ρθρο  68  ν.  4412/2016.  Εφο	 σον  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  έπιλέ	ξέι  τη  διαβου	 λέυση  έπι	  των
δημοσιέυμέ	νων έγγρα	 φων της συ	 μβασης συ	 μφωνα προς τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 68 ν. 4412/2016,
συμπληρω	 νέται το α	 ρθρο 20Α, α	 λλως διαγρα	 φέται.
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απο	 φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου (ΕΕ  L 88/31.03.2017)) η	  ηθικη	  αυτουργι	α η	  συνέ	ργέια η	
απο	 πέιρα δια	 πραξης έγκλη	 ματος, ο	 πως ορι	ζονται στο α	 ρθρο 14 αυτη	 ς, και τα έγκλη	 ματα των α	 ρθρων
187Α και 187Β του Ποινικου	  Κω	 δικα, καθω	 ς και τα έγκλη	 ματα των α	 ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η	  χρηματοδο	 τηση της τρομοκρατι	ας,
ο	 πως αυτέ	ς ορι	ζονται στο α	 ρθρο 1 της Οδηγι	ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαι7κου	  Κοινοβουλι	ου και του
Συμβουλι	ου της 20ης Μαι�ου  2015, σχέτικα	  μέ την προ	 ληψη της χρησιμοποι	ησης του χρηματοπιστωτι-
κου	  συστη	 ματος για τη νομιμοποι	ηση έσο	 δων απο	  παρα	 νομές δραστηριο	 τητές η	  για τη χρηματοδο	 τηση
της τρομοκρατι	ας, την τροποποι	ηση του κανονισμου	  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαι7κου	  Κοινοβου-
λι	ου και του Συμβουλι	ου, και την κατα	 ργηση της οδηγι	ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι7κου	  Κοινοβουλι	ου
και του Συμβουλι	ου και της οδηγι	ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη	 ς (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα έγκλη	 -
ματα των α	 ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο	 πως ορι	ζονται στο α	 ρθρο 2 της Οδη-
γι	ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι7κου	  Κοινοβουλι	ου και του Συμβουλι	ου της 5ης Απριλι	ου 2011, για την
προ	 ληψη και την καταπολέ	μηση της έμπορι	ας ανθρω	 πων και για την προστασι	α των θυμα	 των της, κα-
θω	 ς και για την αντικατα	 σταση της απο	 φασης-πλαι	σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), και τα έγκλη	 ματα του α	 ρθρου 323Α του Ποινικου	  Κω	 δικα (έμπορι	α ανθρω	 πων). Ο οι-
κονομικο	 ς φορέ	ας αποκλέι	έται έπι	σης ο	 ταν το προ	 σωπο έις βα	 ρος του οποι	ου έκδο	 θηκέ αμέτα	 κλητη
καταδικαστικη	  απο	 φαση έι	ναι μέ	λος του διοικητικου	 , διέυθυντικου	  η	  έποπτικου	  οργα	 νου του έν λο	γω
οικονομικου	  φορέ	α η	  έ	χέι έξουσι	α έκπροσω	 πησης, λη	 ψης αποφα	 σέων η	  έλέ	γχου σέ αυτο	 .

Η υποχρέ	ωση του προηγου	 μένου έδαφι	ου αφορα	 :

α) Στις πέριπτω	 σέις έταιρέιω	 ν πέριορισμέ	νης έυθυ	 νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω	 ν έταιρέιω	 ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω	 ν Κέφαλαιουχικω	 ν Εταιρέιω	 ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχέιριστέ	ς.

β) Στις πέριπτω	 σέις ανωνυ	 μων έταιρέιω	 ν (Α.Ε.) τον Διέυθυ	 νοντα Συ	 μβουλο, τα μέ	λη του Διοικητικου	
Συμβουλι	ου, καθω	 ς και τα προ	 σωπα στα οποι	α μέ απο	 φαση του Διοικητικου	  Συμβουλι	ου έ	χέι ανατέθέι	
το συ	 νολο της διαχέι	ρισης και έκπροσω	 πησης της έταιρέι	ας.

γ) Στις πέριπτω	 σέις των συνέταιρισμω	 ν, τα μέ	λη του Διοικητικου	  Συμβουλι	ου, η	

δ) στις υπο	 λοιπές πέριπτω	 σέις νομικω	 ν προσω	 πων, τον, κατα	  πέρι	πτωση, νο	 μιμο  έκπρο	 σωποcix.

22.A.2

α) Όταν ο  προσφέ	ρων έ	χέι αθέτη	 σέι τις υποχρέω	 σέις του ο	 σον αφορα	  στην καταβολη	  φο	 ρων η	  έισφο-
ρω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης και αυτο	  έ	χέι διαπιστωθέι	 απο	  δικαστικη	  η	  διοικητικη	  απο	 φαση μέ τέλέσι	-
δικη και δέσμέυτικη	  ισχυ	 , συ	 μφωνα μέ διατα	 ξέις της χω	 ρας ο	 που έι	ναι έγκατέστημέ	νος η	  την έθνικη	
νομοθέσι	α  η	 /και 

β) η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	  να αποδέι	ξέι μέ τα κατα	 λληλα μέ	σα ο	 τι ο προσφέ	ρων έ	χέι αθέτη	 σέι τις
υποχρέω	 σέις του ο	 σον αφορα	  την καταβολη	  φο	 ρων η	  έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης.

Αν ο προσφέ	ρων έι	ναι Έλληνας πολι	της η	  έ	χέι την έγκατα	 σταση	  του στην Ελλα	 δα, οι υποχρέω	 σέις του
που αφορου	 ν τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης καλυ	 πτουν, το	 σο την κυ	 ρια, ο	 σο και την έπικουρικη	
ασφα	 λιση.

Οι  υποχρέω	 σέις  των  πέρ.  α’  και  β’  θέωρέι	ται  ο	 τι  δέν  έ	χουν  αθέτηθέι	  έφο	 σον  δέν  έ	χουν  καταστέι	
ληξιπρο	 θέσμές η	  έφο	 σον αυτέ	ς έ	χουν υπαχθέι	 σέ δέσμέυτικο	  διακανονισμο	  που τηρέι	ται.

Δέν αποκλέι	έται ο προσφέ	ρων, ο	 ταν έ	χέι έκπληρω	 σέι τις υποχρέω	 σέις του, έι	τέ καταβα	 λλοντας τους
φο	 ρους η	  τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης που οφέι	λέι, συμπέριλαμβανομέ	νων, κατα	  πέρι	πτωση,
των δέδουλέυμέ	νων το	 κων η	  των προστι	μων, έι	τέ υπαγο	 μένος σέ δέσμέυτικο	  διακανονισμο	  για την κα-
ταβολη	  τους, στο μέ	τρο που τηρέι	 τους ο	 ρους του δέσμέυτικου	  κανονισμου	 cx
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22.A.3  Δεν έχει εφαρμογή

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

(α) έ	χέι αθέτη	 σέι τις υποχρέω	 σέις που προβλέ	πονται στην παρ. 2 του α	 ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
πέρι	 αρχω	 ν που έφαρμο	 ζονται στις διαδικασι	ές συ	 ναψης δημοσι	ων συμβα	 σέων,                   

(β) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας τέλέι	 υπο	  πτω	 χέυση η	  έ	χέι υπαχθέι	 σέ διαδικασι	α  έιδικη	 ς έκκαθα	 ρισης η	
τέλέι	 υπο	  αναγκαστικη	  διαχέι	ριση απο	  έκκαθαριστη	  η	  απο	  το δικαστη	 ριο η	  έ	χέι υπαχθέι	 σέ διαδικασι	α
πτωχέυτικου	  συμβιβασμου	  η	  έ	χέι αναστέι	λέι τις έπιχέιρηματικέ	ς του δραστηριο	 τητές η	  έ	χέι υπαχθέι	 σέ
διαδικασι	α έξυγι	ανσης και δέν τηρέι	  τους ο	 ρους αυτη	 ς η	  έα	 ν βρι	σκέται σέ οποιαδη	 ποτέ ανα	 λογη κα-
τα	 σταση προκυ	 πτουσα απο	  παρο	 μοια διαδικασι	α, προβλέπο	 μένη σέ έθνικέ	ς διατα	 ξέις νο	 μου. 

Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	 να μην αποκλέι	έι έ	ναν οικονομικο	  φορέ	α, ο οποι	ος βρι	σκέται σέ μια έκ των
καταστα	 σέων που αναφέ	ρονται στην παρου	 σα πέρι	πτωση, υπο	  την πρου7 πο	 θέση ο	 τι η αναθέ	τουσα
αρχη	  έ	χέι αποδέι	ξέι ο	 τι ο έν λο	γω φορέ	ας έι	ναι σέ θέ	ση να έκτέλέ	σέι τη συ	 μβαση, λαμβα	 νοντας υπο	 ψη
τις ισχυ	 ουσές διατα	 ξέις και τα μέ	τρα για τη συνέ	χιση της έπιχέιρηματικη	 ς του λέιτουργι	ας (παρ. 5 α	 ρ-
θρου 73 του ν. 4412/2016), cxii

(γ) έα	 ν, μέ την έπιφυ	 λαξη της παραγρα	 φου 3β του α	 ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), πέρι	 ποινικω	 ν
κυρω	 σέων και α	 λλων διοικητικω	 ν συνέπέιω	 ν, η αναθέ	τουσα αρχη	  διαθέ	τέι έπαρκω	 ς έυ	 λογές ένδέι	ξέις
που οδηγου	 ν στο συμπέ	ρασμα ο	 τι ο οικονομικο	 ς φορέ	ας συνη	 ψέ συμφωνι	ές μέ α	 λλους οικονομικου	 ς
φορέι	ς μέ στο	χο τη στρέ	βλωση του ανταγωνισμου	 ,

(δ) έα	 ν μι	α κατα	 σταση συ	 γκρουσης συμφέρο	 ντων κατα	  την έ	ννοια του α	 ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δέν μπορέι	 να θέραπέυθέι	 αποτέλέσματικα	  μέ α	 λλα, λιγο	 τέρο παρέμβατικα	 , μέ	σα,

(ε) έα	 ν μι	α κατα	 σταση στρέ	βλωσης του ανταγωνισμου	  απο	  την προ	 τέρη συμμέτοχη	  των οικονομικω	 ν
φορέ	ων κατα	  την προέτοιμασι	α της διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης, συ	 μφωνα μέ ο	 σα ορι	ζονται στο
α	 ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι	 να θέραπέυθέι	 μέ α	 λλα, λιγο	 τέρο παρέμβατικα	 , μέ	σα,

(στ) έα	 ν  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  έ	χέι  έπιδέι	ξέι  σοβαρη	  η	  έπαναλαμβανο	 μένη  πλημμέ	λέια  κατα	  την
έκτέ	λέση ουσιω	 δους απαι	τησης στο πλαι	σιο προηγου	 μένης δημο	 σιας συ	 μβασης, προηγου	 μένης συ	 μβα-
σης  μέ  αναθέ	τοντα  φορέ	α  η	  προηγου	 μένης  συ	 μβασης  παραχω	 ρησης  που  έι	χέ  ως  αποτέ	λέσμα  την
προ	 ωρη καταγγέλι	α της προηγου	 μένης συ	 μβασης, αποζημιω	 σέις η	  α	 λλές παρο	 μοιές κυρω	 σέις,

(ζ) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έ	χέι κριθέι	  έ	νοχος έκ προθέ	σέως σοβαρω	 ν  απατηλω	 ν δηλω	 σέων, κατα	
την παροχη	  των πληροφοριω	 ν που απαιτου	 νται για την έξακρι	βωση της απουσι	ας των λο	γων αποκλέι-
σμου	  η	  την πλη	 ρωση των κριτηρι	ων έπιλογη	 ς, έ	χέι αποκρυ	 ψέι τις πληροφορι	ές αυτέ	ς η	  δέν έι	ναι σέ
θέ	ση  να  προσκομι	σέι  τα  δικαιολογητικα	  που  απαιτου	 νται  κατ’  έφαρμογη	  του  α	 ρθρου  79  του  ν.
4412/2016, πέρι	 Ευρωπαι7κου	  Ενιαι	ου Εγγρα	 φου Συ	 μβασης, καθω	 ς και του α	 ρθρου 23 της παρου	 σας,

(η) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έπιχέι	ρησέ να έπηρέα	 σέι μέ αθέ	μιτο τρο	 πο τη διαδικασι	α λη	 ψης απο-
φα	 σέων της αναθέ	τουσας αρχη	 ς, να αποκτη	 σέι έμπιστέυτικέ	ς πληροφορι	ές που ένδέ	χέται να του απο-
φέ	ρουν αθέ	μιτο πλέονέ	κτημα στη διαδικασι	α συ	 ναψης συ	 μβασης η	  να παρα	 σχέι μέ απατηλο	  τρο	 πο πα-
ραπλανητικέ	ς πληροφορι	ές που ένδέ	χέται να έπηρέα	 σουν ουσιωδω	 ς τις αποφα	 σέις που αφορου	 ν τον
αποκλέισμο	 , την έπιλογη	  η	  την ανα	 θέση,

(θ) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έ	χέι διαπρα	 ξέι σοβαρο	  έπαγγέλματικο	  παρα	 πτωμα, το οποι	ο θέ	τέι σέ αμ-
φιβολι	α την ακέραιο	 τητα	  του.

22.Α.5.  Αποκλέι	έται απο	  τη συμμέτοχη	  στη διαδικασι	α συ	 ναψης δημο	 σιας συ	 μβασης (διαγωνισμο	 ), οι-
κονομικο	 ς  φορέ	ας  έα	 ν  συντρέ	χουν  οι  πρου7 ποθέ	σέις  έφαρμογη	 ς  της  παρ.  4  του  α	 ρθρου  8  του  ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). cxiii

Οι  υποχρέω	 σέις  της  παρου	 σης  αφορου	 ν  στις  ανω	 νυμές  έταιρέι	ές  που  υποβα	 λλουν  προσφορα	
αυτοτέλω	 ς η	  ως μέ	λη έ	νωσης η	  που συμμέτέ	χουν στο μέτοχικο	  κέφα	 λαιο α	 λλου νομικου	  προσω	 που
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που  υποβα	 λλέι  προσφορα	  η	  σέ  νομικα	  προ	 σωπα  της  αλλοδαπη	 ς   που  αντιστοιχου	 ν  σέ  ανω	 νυμη
έταιρέι	α.

Εξαιρου	 νται της υποχρέ	ωσης αυτη	 ς: 

α) οι έισηγμέ	νές στα χρηματιστη	 ρια κρατω	 ν-μέλω	 ν της Ευρωπαι7κη	 ς Ένωσης η	  του Οργανισμου	  Οικο-
νομικη	 ς Συνέργασι	ας και Ανα	 πτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έταιρέι	ές, 

β) οι έταιρέι	ές,  τα δικαιω	 ματα ψη	 φου των οποι	ων έλέ	γχονται απο	  μι	α η	  πέρισσο	 τέρές έπιχέιρη	 σέις
έπένδυ	 σέων (investment firms), έταιρέι	ές διαχέι	ρισης κέφαλαι	ων/ένέργητικου	  (asset/fund managers)
η	  έταιρέι	ές διαχέι	ρισης κέφαλαι	ων έπιχέιρηματικω	 ν συμμέτοχω	 ν (private equity firms), υπο	  την προ-
υ7 πο	 θέση ο	 τι οι τέλέυται	ές αυτέ	ς έταιρέι	ές έλέ	γχουν, συνολικα	  ποσοστο	  που υπέρβαι	νέι το έβδομη	 ντα
πέ	ντέ τοις έκατο	  (75%) των δικαιωμα	 των ψη	 φων και έι	ναι έποπτέυο	 μένές απο	  Επιτροπέ	ς Κέφαλαια-
γορα	 ς η	  α	 λλές αρμο	 διές χρηματοοικονομικέ	ς αρχέ	ς κρατω	 ν μέλω	 ν της Ευρωπαι7κη	 ς Ένωσης η	  του Ο.Ο-
.Σ.Α.cxiv

22.Α.6. Η αναθέ	τουσα αρχη	  αποκλέι	έι οικονομικο	  φορέ	α σέ οποιοδη	 ποτέ χρονικο	  σημέι	ο κατα	  τη δια	 ρ-
κέια της διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης, ο	 ταν αποδέικνυ	 έται ο	 τι αυτο	 ς βρι	σκέται λο	γω πρα	 ξέων η	  πα-
ραλέι	ψέων αυτου	  έι	τέ πριν έι	τέ κατα	  τη διαδικασι	α, σέ μι	α απο	  τις πέριπτω	 σέις των προηγου	 μένων πα-
ραγρα	 φων. cxv 

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.cxvi

22.Α.7. Οικονομικο	 ς φορέ	ας που έμπι	πτέι σέ μια απο	  τις καταστα	 σέις που αναφέ	ρονται στις παρα-
γρα	 φους 22.Α.1 και 22.Α.4cxvii, έκτο	 ς απο	  την πέρι	πτωση β, μπορέι	  να προσκομι	ζέι στοιχέι	αcxviii προκέι-
μέ	νου να αποδέι	ξέι ο	 τι τα μέ	τρα που έ	λαβέ έπαρκου	 ν για να αποδέι	ξουν την αξιοπιστι	α του, παρο	 τι συ-
ντρέ	χέι ο σχέτικο	 ς λο	γος αποκλέισμου	 . Για τον σκοπο	  αυτο	 ν, ο οικονομικο	 ς φορέ	ας αποδέικνυ	 έι ο	 τι
έ	χέι καταβα	 λέι η	  έ	χέι δέσμέυθέι	 να καταβα	 λέι αποζημι	ωση για ζημι	ές που προκλη	 θηκαν απο	  το ποινικο	
αδι	κημα η	  το παρα	 πτωμα,  ο	 τι  έ	χέι  διέυκρινι	σέι  τα γέγονο	 τα και  τις  πέριστα	 σέις  μέ ολοκληρωμέ	νο
τρο	 πο, μέ	σω ένέργου	  συνέργασι	ας μέ τις έρέυνητικέ	ς αρχέ	ς, και έ	χέι λα	 βέι συγκέκριμέ	να τέχνικα	  και
οργανωτικα	  μέ	τρα, καθω	 ς και μέ	τρα σέ έπι	πέδο προσωπικου	  κατα	 λληλα για την αποφυγη	  πέραιτέ	ρω
ποινικω	 ν αδικημα	 των η	  παραπτωμα	 των. cxix Τα μέ	τρα που λαμβα	 νονται απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς
αξιολογου	 νται σέ συνα	 ρτηση μέ τη σοβαρο	 τητα και τις ιδιαι	τέρές πέριστα	 σέις του ποινικου	  αδικη	 μα-
τος η	  του παραπτω	 ματος. Εα	 ν τα στοιχέι	α κριθου	 ν έπαρκη	 , ο έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας δέν αποκλέι	 -
έται απο	  τη διαδικασι	α συ	 ναψης συ	 μβασης. Αν τα μέ	τρα κριθου	 ν ανέπαρκη	 , γνωστοποιέι	ται στον οικο-
νομικο	  φορέ	α το σκέπτικο	  της απο	 φασης αυτη	 ς. Οικονομικο	 ς φορέ	ας που έ	χέι αποκλέιστέι	, συ	 μφωνα
μέ τις κέι	μένές διατα	 ξέις, μέ τέλέσι	δικη απο	 φαση, απο	  τη συμμέτοχη	  σέ διαδικασι	ές συ	 ναψης συ	 μβασης
η	  ανα	 θέσης παραχω	 ρησης δέν μπορέι	 να κα	 νέι χρη	 ση της ανωτέ	ρω δυνατο	 τητας κατα	  την πέρι	οδο του
αποκλέισμου	  που ορι	ζέται στην έν λο	γω απο	 φαση

22.Α.8. Η απο	 φαση για την διαπι	στωση της έπα	 ρκέιας η	  μη των έπανορθωτικω	 ν μέ	τρων κατα	  την
προηγου	 μένη παρα	 γραφο έκδι	δέται συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στις παρ. 8 και 9 του α	 ρθρου 73 του ν.
4412/2016. cxx

22.Α.9. Οικονομικο	 ς  φορέ	ας,  σέ  βα	 ρος  του  οποι	ου  έ	χέι  έπιβληθέι	  η  κυ	 ρωση  του  οριζο	 ντιου
αποκλέισμου	  συ	 μφωνα  μέ  τις  κέι	μένές  διατα	 ξέις,  και  για  το  χρονικο	  δια	 στημα  που  αυτη	  ορι	ζέι
αποκλέι	έται απο	  την παρου	 σα διαδικασι	α συ	 ναψης της συ	 μβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) cxxi

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
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Όσον αφορα	  την καταλληλο	 τητα για την α	 σκηση της έπαγγέλματικη	 ς δραστηριο	 τητας, απαιτέι	ται  οι
οικονομικοι	  φορέι	ς  να  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  στο  σχέτικο	  έπαγγέλματικο	  μητρω	 ο  που  τηρέι	ται  στο
κρα	 τος έγκατα	 σταση	 ς τους. Ειδικα	  οι προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα απαιτέι	ται
να έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι στο Μητρω	 ο Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικο	  δια	 στημα
που έξακολουθου	 ν να ισχυ	 ουν οι μέταβατικέ	ς διατα	 ξέις του α	 ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 η	  στο Μητρω	 ο
Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων Δημο	 σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο	  την έ	ναρξη ισχυ	 ος του τέλέυται	ου η	
στα Μητρω	 α Πέριφέρέιακω	 ν Ενοτη	 τωνcxxii, ανα	  πέρι	πτωση, στην κατηγορι	α/-ιές έ	ργου του α	 ρθρου 21
της παρου	 σαςcxxiii. Οι προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι σέ κρα	 τος μέ	λος της Ευρωπαι7κη	 ς Ένω-
σης απαιτέι	ται να έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι στα Μητρω	 α του παραρτη	 ματος ΧΙ του Προσαρτη	 ματος Α του ν.
4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαcxxiv

Δέν απαιτέι	ται οικονομικη	  και χρηματοοικονομικη	  έπα	 ρκέια συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 51 παρ.  10 του Π.Δ.
71/2019.

Ειδικα	  οι έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις που έι	ναι έγγέγραμμέ	νές στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο	  δια	 στημα που
έξακολουθου	 ν να ισχυ	 ουν οι μέταβατικέ	ς διατα	 ξέις του α	 ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δέν θα πρέ	πέι να
υπέρβαι	νουν τα ανω	 τατα έπιτρέπτα	  ο	 ρια ανέκτέ	λέστου υπολοι	που έργολαβικω	 ν συμβα	 σέων, συ	 μφω-
να μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο	 πως ισχυ	 έι.

Μέτα	  απο	  τη λη	 ξη των ως α	 νω μέταβατικω	 ν διατα	 ξέων και την πλη	 ρη έ	ναρξη ισχυ	 ος του π.δ 71/2019,
οι έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις που έι	ναι έγγέγραμμέ	νές στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δέν θα πρέ	πέι να υπέρβαι	νουν
τα ανω	 τατα έπιτρέπτα	  ο	 ρια ανέκτέ	λέστου υπολοι	που έργολαβικω	 ν συμβα	 σέων, συ	 μφωνα μέ τα έιδι-
κο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 64 αυτου	 .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταcxxv

1. Για τους μέμονωμέ	νους προσφέ	ροντές οικονομικου	 ς φορέι	ς απαιτέι	ται:

Για την κατηγορι	α ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ θα πρέ	πέι να διαθέ	τουν τις έλα	 χιστές πρου7 ποθέ	σέις της παραγρα	 φου
1.β του α	 ρθρου 52 του Π.Δ. 71/2019 η	 τοι έ	ναν (1) τέχνικο	  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμι	δας η	  δυ	 ο (2) τέχνικου	 ς  Μ.Ε-
.Κ. Α΄ βαθμι	δας της αντι	στοιχης κατηγορι	ας. 

2.  Σέ  πέρι	πτωση  έ	νωσης  οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  οι  παραπα	 νω  έλα	 χιστές  απαιτη	 σέις  καλυ	 πτονται
αθροιστικα	  απο	  τα μέ	λη της έ	νωσης. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςcxxvi

Δεν απαιτούνται

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

Όσον αφορα	  τα κριτη	 ρια της οικονομικη	 ς και χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας και τα κριτη	 ρια σχέτικα	
μέ την τέχνικη	  και έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα, έ	νας οικονομικο	 ς φορέ	ας μπορέι	, να στηρι	ζέται στις ικα-
νο	 τητές α	 λλων φορέ	ων, ασχέ	τως της νομικη	 ς φυ	 σης των δέσμω	 ν του μέ αυτου	 ς. Στην πέρι	πτωση αυτη	 ,
αποδέικνυ	 ουν ο	 τι θα έ	χουν στη δια	 θέση	  τους τους αναγκαι	ους πο	 ρους, μέ την προσκο	 μιση της σχέτικη	 ς
δέ	σμέυσης των φορέ	ων στην ικανο	 τητα των οποι	ων στηρι	ζονται.

Όσον αφορα	  τα κριτη	 ρια που σχέτι	ζονται μέ τους τι	τλους σπουδω	 ν και τα έπαγγέλματικα	  προσο	 ντα
που  ορι	ζονται  στην  πέρι	πτωση  στ  του  Μέ	ρους  ΙΙ  του  Παραρτη	 ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτη	 ματος  Α  ν.
4412/2016 η	  μέ την σχέτικη	  έπαγγέλματικη	  έμπέιρι	α, οι οικονομικοι	  φορέι	ς, μπορου	 ν να βασι	ζονται
στις ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων μο	 νο έα	 ν οι τέλέυται	οι θα έκτέλέ	σουν τις έργασι	ές η	  τις υπηρέσι	ές για
τις οποι	ές απαιτου	 νται οι συγκέκριμέ	νές ικανο	 τητές.
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Όταν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας στηρι	ζέται στις ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων ο	 σον αφορα	  τα κριτη	 ρια που
σχέτι	ζονται μέ την οικονομικη	  και χρηματοοικονομικη	  έπα	 ρκέια, ο οικονομικο	 ς φορέ	ας και αυτοι	 οι φο-
ρέι	ς έι	ναι απο	  κοινου	  υπέυ	 θυνοιcxxvii για την έκτέ	λέση της συ	 μβασης.

Στην πέρι	πτωση έ	νωσης οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  η έ	νωση μπορέι	  να στηρι	ζέται  στις  ικανο	 τητές των
συμμέτέχο	 ντων  στην  έ	νωση  η	  α	 λλων  φορέ	ων  (για  τα  κριτη	 ρια  της  οικονομικη	 ς  και
χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας και τα κριτη	 ρια σχέτικα	  μέ την τέχνικη	  και έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα).

Η αναθέ	τουσα αρχη	  έλέ	γχέι, συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 23 της παρου	 σας, έα	 ν οι φορέι	ς, στις
ικανο	 τητές των οποι	ων προτι	θέται να στηριχθέι	 ο προσφέ	ρων, πληρου	 ν τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς
και, έα	 ν συντρέ	χουν λο	γοι αποκλέισμου	  κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρου	 σα διακη	 ρυξη. 

Η αναθέ	τουσα αρχη	  απαιτέι	 απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α να αντικαταστη	 σέι έ	ναν φορέ	α που δέν πληροι	
σχέτικο	  κριτη	 ριο έπιλογη	 ς  η	  για τον οποι	ο  συντρέ	χουν οι  λο	 γοι  αποκλέισμου	  του α	 ρθρου 22.Α της
παρου	 σας.

Η αντικατα	 σταση του φορέ	α, στις ικανο	 τητές του οποι	ου στηρι	ζέται ο οικονομικο	 ς φορέ	ας που δέν
πληροι	  σχέτικο	  κριτη	 ριο έπιλογη	 ς   η	  για τον οποι	ον συντρέ	χουν λο	γοι αποκλέισμου	  της παρου	 σας,
γι	νέται  κατο	 πιν  προ	 σκλησης  προς  τον  οικονομικο	  φορέ	α,  έντο	 ς  τρια	 ντα  (30)  ημέρω	 ν  απο	  την
ημέρομηνι	α κοινοποι	ησης της προ	 σκλησης στον οικονομικο	  φορέ	α, για κα	 θέ τρι	το στις ικανο	 τητές του
οποι	ου στηρι	ζέται, στο πλαι	σιο της παρου	 σας διαδικασι	ας ανα	 θέσης συ	 μβασης. Ο φορέ	ας μέ τον οποι	ο
αντικαθι	σταται ο φορέ	ας του προηγου	 μένου έδαφι	ου δέν έπιτρέ	πέται να αντικατασταθέι	 έκ νέ	ου.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςcxxviii

23.1 Κατα	  την υποβολη	  προσφορω	 ν οι οικονομικοι	 φορέι	ς υποβα	 λλουν το Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο Έγγραφο
Συ	 μβασης  (ΕΕΕΣ),  συ	 μφωνα  μέ  τα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  79   παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  το  οποι	ο
ισοδυναμέι	  μέ   ένημέρωμέ	νη  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση,  μέ  τις  συνέ	πέιές  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα	 σταση των πιστοποιητικω	 ν που έκδι	δουν δημο	 σιές αρχέ	ς η	
τρι	τα μέ	ρη, έπιβέβαιω	 νοντας ο	 τι ο έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας πληροι	 τις ακο	 λουθές πρου7 ποθέ	σέις:
α)  δέν  βρι	σκέται  σέ  μι	α  απο	  τις  καταστα	 σέις  του  α	 ρθρου  22  Α  της  παρου	 σας,
β) πληροι	 τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς τα οποι	α έ	χουν καθορισθέι	, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 22 Β-Ε της
παρου	 σας.

Σέ  οποιοδη	 ποτέ  χρονικο	  σημέι	ο  κατα	  τη  δια	 ρκέια  της  διαδικασι	ας,  μπορέι	  να  ζητηθέι	  απο	  τους
προσφέ	ροντές να υποβα	 λλουν ο	 λα η	  ορισμέ	να δικαιολογητικα	  της έπο	 μένης παραγρα	 φου, ο	 ταν αυτο	
απαιτέι	ται για την ορθη	  διέξαγωγη	  της διαδικασι	ας.

Το ΕΕΕΣ φέ	ρέι υπογραφη	  μέ ημέρομηνι	α έντο	 ς του χρονικου	  διαστη	 ματος, κατα	  το οποι	ο μπορου	 ν να
υποβα	 λλονται προσφορέ	ς. 

Αν στο δια	 στημα που μέσολαβέι	  μέταξυ	  της ημέρομηνι	ας υπογραφη	 ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικη	 ς
ημέρομηνι	ας υποβολη	 ς προσφορω	 ν έ	χουν έπέ	λθέι μέταβολέ	ς στα δηλωθέ	ντα στοιχέι	α, έκ μέ	ρους του,
στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  αποσυ	 ρέι  την  προσφορα	  του,  χωρι	ς  να  απαιτέι	ται  απο	 φαση  της
αναθέ	τουσας αρχη	 ς. Στη συνέ	χέια μπορέι	 να την υποβα	 λέι έκ νέ	ου μέ έπι	καιρο ΕΕΕΣ.cxxix.

Ο οικονομικο	 ς φορέ	ας δυ	 ναται να διέυκρινι	ζέι τις δηλω	 σέις και πληροφορι	ές που παρέ	χέι στο ΕΕΕΣ μέ
συνοδέυτικη	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση, την οποι	α υποβα	 λλέι μαζι	 μέ το ΕΕΕΣ. 

Κατα	  την υποβολη	  του ΕΕΕΣ, καθω	 ς και της συνοδέυτικη	 ς υπέυ	 θυνης δη	 λωσης, έι	ναι δυνατη	 , μέ μο	 νη
την υπογραφη	  του κατα	  πέρι	πτωση έκπροσω	 που του οικονομικου	  φορέ	α, η προκαταρκτικη	  απο	 δέιξη
των  λο	γων  αποκλέισμου	  που  αναφέ	ρονται  στο  α	 ρθρο  22.Α.1  της  παρου	 σας,  για  το  συ	 νολο  των
φυσικω	 ν προσω	 πων που έι	ναι μέ	λη του διοικητικου	 , διέυθυντικου	  η	  έποπτικου	  οργα	 νου του η	  έ	χουν
έξουσι	α έκπροσω	 πησης, λη	 ψης αποφα	 σέων η	  έλέ	γχου σέ αυτο	 ν cxxx.
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Ως  έκπρο	 σωπος  του  οικονομικου	  φορέ	α,  για  την  έφαρμογη	  του  παρο	 ντος,  νοέι	ται  ο  νο	 μιμος
έκπρο	 σωπος αυτου	 , ο	 πως προκυ	 πτέι απο	  το ισχυ	 ον καταστατικο	  η	  το πρακτικο	  έκπροσω	 πηση	 ς του
κατα	  το  χρο	 νο  υποβολη	 ς  της  προσφορα	 ς  η	  το  αρμοδι	ως  έξουσιοδοτημέ	νο  φυσικο	  προ	 σωπο  να
έκπροσωπέι	  τον  οικονομικο	  φορέ	α  για  διαδικασι	ές  συ	 ναψης  συμβα	 σέων  η	  για  τη  συγκέκριμέ	νη
διαδικασι	α συ	 ναψης συ	 μβασηςcxxxi.

Ο οικονομικο	 ς φορέ	ας φέ	ρέι την υποχρέ	ωση, να δηλω	 σέι, μέ	σω του ΕΕΕΣ, μέ ακρι	βέια στην αναθέ	του-
σα αρχη	 , ως έ	χουσα την αποκλέιστικη	  αρμοδιο	 τητα έλέ	γχου για την τυχο	 ν συνδρομη	  λο	 γων αποκλέι-
σμου	 cxxxii,  την  κατα	 σταση	  του  σέ  σχέ	ση  μέ  τους  λο	 γους  που  προβλέ	πονται  στο  α	 ρθρο  73  του  ν.
4412/2016 και στο α	 ρθρο 22.Α  της παρου	 σηςcxxxiii και ταυτο	 χρονα να έπικαλέσθέι	 και τυχο	 ν ληφθέ	ντα
μέ	τρα προς αποκατα	 σταση της αξιοπιστι	ας του.

Επισημαι	νέται ο	 τι, κατα	  την απα	 ντηση οικονομικου	  φορέ	α στο έρω	 τημα του ΕΕΕΣ η	  α	 λλου αντι	στοιχου
έντυ	 που η	  δη	 λωσης για συ	 ναψη συμφωνιω	 ν μέ α	 λλους οικονομικου	 ς φορέι	ς μέ στο	χο τη στρέ	βλωση
του ανταγωνισμου	 , η συνδρομη	  πέριστα	 σέων, ο	 πως η τριέτη	 ς παραγραφη	  της παρ. 10 του α	 ρθρου 73,
πέρι	 λο	 γων αποκλέισμου	 , η	  η έφαρμογη	  της παρ. 3β του α	 ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυ	 έται
στο σχέτικο	  πέδι	ο που προβα	 λλέι κατο	 πιν θέτικη	 ς απα	 ντησης.

Οι προηγου	 μένές αρνητικέ	ς απαντη	 σέις στο ανωτέ	ρω έρω	 τημα του ΕΕΕΣ η	  α	 λλου αντι	στοιχου έντυ	 που
η	  δη	 λωσης, απο	  οικονομικου	 ς φορέι	ς οι οποι	οι έμπι	πτουν στο πέδι	ο έφαρμογη	 ς της παρ. 3β του α	 ρθρου
44 του ν. 3959/2011, δέν στοιχέιοθέτου	 ν τον λο	γο αποκλέισμου	  των πέρ. ζ’ η	 / και θ’ της παρ. 4 του
α	 ρθρου 73 του παρο	 ντος και δέν απαιτέι	ται να δηλωθου	 ν κατα	  τη συμπλη	 ρωση του ΕΕΕΣ και κα	 θέ
αντι	στοιχου έντυ	 που.

Όσον αφορα	  τις υποχρέω	 σέις  για την καταβολη	  φο	 ρων η	  έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης (πέρ. α’ και
β’ της παρ. 2 του α	 ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέ	ς θέωρέι	ται ο	 τι δέν έ	χουν αθέτηθέι	  έφο	 σον δέν
έ	χουν καταστέι	  ληξιπρο	 θέσμές η	  έφο	 σον έ	χουν υπαχθέι	  σέ  δέσμέυτικο	  διακανονισμο	  που τηρέι	ται.
Στην πέρι	πτωση αυτη	 , ο οικονομικο	 ς φορέ	ας δέν υποχρέου	 ται να απαντη	 σέι καταφατικα	  στο σχέτικο	
πέδι	ο του ΕΕΕΣ, μέ το οποι	ο έρωτα	 ται έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έ	χέι ανέκπλη	 ρωτές υποχρέω	 σέις ο	 σον
αφορα	  στην  καταβολη	  φο	 ρων  η	  έισφορω	 ν  κοινωνικη	 ς  ασφα	 λισης  η	 ,  κατα	  πέρι	πτωση,  έα	 ν  έ	χέι
αθέτη	 σέι τις παραπα	 νω υποχρέω	 σέις του. cxxxiv

Στην  πέρι	πτωση  υποβολη	 ς  προσφορα	 ς  απο	  έ	νωση  οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  το  Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο
Έγγραφο Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ), υποβα	 λλέται χωριστα	  απο	  κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης.

Στην  πέρι	πτωση  που  προσφέ	ρων  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  δηλω	 νέι  στο  Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο  Έγγραφο
Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ) την προ	 θέση	  του για ανα	 θέση υπέργολαβι	ας, υποβα	 λλέι μαζι	 μέ το δικο	  του ΕΕΕΣ και
το ΕΕΕΣ  του υπέργολα	 βου.

Στην πέρι	πτωση που προσφέ	ρων οικονομικο	 ς φορέ	ας στηρι	ζέται στις ικανο	 τητές ένο	 ς η	  πέρισσο	 τέρων
φορέ	ων υποβα	 λλέι μαζι	  μέ το δικο	  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κα	 θέ φορέ	α,  στις ικανο	 τητές του οποι	ου
στηρι	ζέται.

Τέ	λος, έπισημαι	νέται ο	 τι οι προσφέ	ροντές δηλω	 νουν το ανέκτέ	λέστο υπο	 λοιπο έργολαβικω	 ν 
συμβα	 σέων στο Μέ	ρος IV του ΕΕΕΣ, Ενο	 τητα Β («Οικονομικη	  και Χρηματοοικονομικη	  Επα	 ρκέια»), στο 
πέδι	ο «Λοιπέ	ς οικονομικέ	ς η	  χρηματοοικονομικέ	ς απαιτη	 σέις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι	ωμα συμμέτοχη	 ς και οι ο	 ροι και πρου7 ποθέ	σέις συμμέτοχη	 ς, ο	 πως ορι	στηκαν στα α	 ρθρα 21 και
22 της παρου	 σας, κρι	νονται:
α) κατα	  την υποβολη	  της προσφορα	 ς, μέ την υποβολη	  του ΕΕΕΣ, 
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β) κατα	  την υποβολη	  των δικαιολογητικω	 ν κατακυ	 ρωσης, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 4.2 (α  έ	ως δ) και 
γ)κατα	  την έξέ	ταση της υπέυ	 θυνης δη	 λωσης, συ	 μφωνα μέ  την πέρ. γ’ της παρ. 3 του α	 ρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο α	 ρθρο 4.2  (έ) της παρου	 σας.

Στην  πέρι	πτωση  που  προσφέ	ρων  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  η	  έ	νωση  αυτω	 ν  στηρι	ζέται  στις  ικανο	 τητές
α	 λλων φορέ	ων, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 22.ΣΤ της παρου	 σας,  οι  φορέι	ς στην ικανο	 τητα των οποι	ων
στηρι	ζέται  ο  προσφέ	ρων  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  η	  έ	νωση  αυτω	 ν,  υποχρέου	 νται  στην  υποβολη	  των
δικαιολογητικω	 ν που αποδέικνυ	 ουν ο	 τι δέν συντρέ	χουν οι λο	γοι αποκλέισμου	  του α	 ρθρου 22 Α της
παρου	 σας και ο	 τι πληρου	 ν τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς κατα	  πέρι	πτωση (α	 ρθρου 22 Β – Ε).

Οι οικονομικοι	 φορέι	ς δέν υποχρέου	 νται να υποβα	 λλουν δικαιολογητικα	  η	  α	 λλα αποδέικτικα	  στοιχέι	α,
αν και στο μέ	τρο που η αναθέ	τουσα αρχη	  έ	χέι  τη δυνατο	 τητα να λαμβα	 νέι τα πιστοποιητικα	  η	  τις
συναφέι	ς πληροφορι	ές απέυθέι	ας μέ	σω προ	 σβασης σέ έθνικη	  βα	 ση δέδομέ	νων σέ οποιοδη	 ποτέ κρα	 τος
- μέ	λος της Ένωσης, η οποι	α διατι	θέται δωρέα	 ν, ο	 πως έθνικο	  μητρω	 ο συμβα	 σέων, έικονικο	  φα	 κέλο
έπιχέι	ρησης, ηλέκτρονικο	  συ	 στημα αποθη	 κέυσης έγγρα	 φων η	  συ	 στημα προέπιλογη	 ς. Η δη	 λωση για την
προ	 σβαση σέ έθνικη	  βα	 ση δέδομέ	νων έμπέριέ	χέται στο Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο Έγγραφο Συ	 μβασης (ΕΕΕΣ).
Η δη	 λωση για την προ	 σβαση σέ έθνικη	  βα	 ση δέδομέ	νων έμπέριέ	χέται  στο Ευρωπαι7κο	  Ενιαι	ο Έγγραφο
Συ	 μβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποι	ο  πέριέ	χονται  έπι	σης  οι  πληροφορι	ές  που  απαιτου	 νται  για  τον
συγκέκριμέ	νο  σκοπο	 ,  ο	 πως  η  ηλέκτρονικη	  διέυ	 θυνση  της  βα	 σης  δέδομέ	νων,  τυχο	 ν  δέδομέ	να
αναγνω	 ρισης και, κατα	  πέρι	πτωση, η απαραι	τητη δη	 λωση συναι	νέσης. 

Οι οικονομικοι	  φορέι	ς δέν υποχρέου	 νται να υποβα	 λουν δικαιολογητικα	 , ο	 ταν η αναθέ	τουσα αρχη	  που
έ	χέι αναθέ	σέι τη συ	 μβαση διαθέ	τέι η	 δη τα δικαιολογητικα	  αυτα	 .

Όλα τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα του α	 ρθρου 23.3 έ	ως 23.10 της παρου	 σας, υποβα	 λλονται και γι	νονται
αποδέκτα	 ,  συ	 μφωνα μέ  τα αναλυτικα	  οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 4.2  (β)  της παρου	 σας. Τα αποδέικτικα	
έ	γγραφα συντα	 σσονται στην έλληνικη	  γλω	 σσα η	  συνοδέυ	 ονται απο	  έπι	σημη μέτα	 φραση	  τους στην
έλληνικη	  γλω	 σσα συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 6 της παρου	 σας.  Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	  να ζητέι	  απο	
προσφέ	ροντές, σέ οποιοδη	 ποτέ χρονικο	  σημέι	ο κατα	  τη δια	 ρκέια της διαδικασι	ας, να υποβα	 λλουν ο	 λα
η	  ορισμέ	να δικαιολογητικα	 , ο	 ταν αυτο	  απαιτέι	ται για την ορθη	  διέξαγωγη	  της διαδικασι	ας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο  προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος,  κατο	 πιν  σχέτικη	 ς  ηλέκτρονικη	 ς  προ	 σκλησης  απο	  την  αναθέ	τουσα  αρχη	 ,
υποβα	 λλέι  τα  ακο	 λουθα  δικαιολογητικα	 ,  κατα	  τα  έιδικο	 τέρα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  4.2  της
παρου	 σαςcxxxv:

Για την απο	 δέιξη της μη συνδρομη	 ς των λο	γων αποκλέισμου	  του άρθρου 22Α, ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος
υποβα	 λλέι  αντι	στοιχα τα παρακα	 τω δικαιολογητικα	 :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  η	 ,  έλλέι	ψέι  αυτου	 ,  ισοδυ	 ναμου έγγρα	 φου  που έκδι	δέται  απο	
αρμο	 δια δικαστικη	  η	  διοικητικη	  αρχη	  του κρα	 τους-μέ	λους η	  της χω	 ρας καταγωγη	 ς η	  της χω	 ρας ο	 που
έι	ναι έγκατέστημέ	νος ο έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας, απο	  το οποι	ο προκυ	 πτέι ο	 τι πληρου	 νται αυτέ	ς οι
πρου7 ποθέ	σέις,  που να έ	χέι έκδοθέι	  έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  τουcxxxvi. Η υποχρέ	ωση
προσκο	 μισης του ως α	 νω αποσπα	 σματος αφορα	  και τα προ	 σωπα των τέλέυται	ων  τέσσα	 ρων έδαφι	ων
της παραγρα	 φου Α.1 του α	 ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  την αρμο	 δια αρχη	  του
οικέι	ου κρα	 τους - μέ	λους η	  χω	 ρας,  πέρι	  του ο	 τι έ	χουν έκπληρωθέι	  οι υποχρέω	 σέις του οικονομικου	
φορέ	α,  ο	 σον  αφορα	  στην  καταβολη	  φο	 ρων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στην  καταβολη	  των
έισφορω	 ν  κοινωνικη	 ς  ασφα	 λισης  (ασφαλιστική  ενημερότητα)cxxxvii, συ	 μφωνα  μέ  την  ισχυ	 ουσα
νομοθέσι	α του κρα	 τους έγκατα	 στασης η	  την έλληνικη	  νομοθέσι	α αντι	στοιχα, που να έι	ναι έν ισχυ	  κατα	
το χρο	 νο υποβολη	 ς του, α	 λλως, στην πέρι	πτωση που δέν αναφέ	ρέται σέ αυτο	  χρο	 νος ισχυ	 ος, που να
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έ	χέι έκδοθέι	 έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  τουcxxxviii.

Για  τους  προσφέ	ροντές  που  έι	ναι  έγκατέστημέ	νοι  η	  έκτέλου	 ν  έ	ργα  στην  Ελλα	 δα τα  σχέτικα	
δικαιολογητικα	  που υποβα	 λλονται έι	ναι:

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που έκδι	δέται απο	  την Ανέξα	 ρτητη Αρχη	  Δημοσι	ων
Εσο	 δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικο	  φορέ	α και για τις κοινοπραξι	ές στις οποι	ές συμμέτέ	χέι για τα
δημο	 σια έ	ργα που έι	ναι σέ έξέ	λιξη. Οι αλλοδαποι	 προσφέ	ροντές θα υποβα	 λλουν υπέυ	 θυνη δη	 λωσηcxxxix

πέρι	  του ο	 τι δέν έ	χουν υποχρέ	ωση καταβολη	 ς φο	 ρων στην Ελλα	 δα. Σέ πέρι	πτωση που έ	χουν τέ	τοια
υποχρέ	ωση θα υποβα	 λλουν σχέτικο	  αποδέικτικο	  της  Α.Α.Δ.Ε.

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

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που έκδι	δέται απο	  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη	
ένημέρο	 τητα καλυ	 πτέι  τις ασφαλιστικέ	ς  υποχρέω	 σέις του προσφέ	ροντος οικονομικου	  φορέ	α α) ως
φυσικο	  η	  νομικο	  προ	 σωπο για το προσωπικο	  τους μέ σχέ	ση έξαρτημέ	νης έργασι	ας, β) για έ	ργα που
έκτέλέι	 μο	 νος του η	  σέ κοινοπραξι	α καθω	 ς και γ)  για τα στέλέ	χη-μηχανικου	 ς του που στέλέχω	 νουν το
πτυχι	ο  της  έργοληπτικη	 ς  έπιχέι	ρησης  και  που  έ	χουν  υποχρέ	ωση  ασφα	 λισης  στον  eΕΦΚΑ  (τομέ	ας
πρω	 ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα οικονομικοι	  φορέι	ς υποβα	 λλουν αποδέικτικο	
ασφαλιστικη	 ς  ένημέρο	 τητας (κυ	 ριας και  έπικουρικη	 ς  ασφα	 λισης) για το προσωπικο	  τους μέ σχέ	ση
έξαρτημέ	νης  έργασι	ας.  Δέν  αποτέλου	 ν  απο	 δέιξη  ένημέρο	 τητας  της  προσφέ	ρουσας  έταιρι	ας,
αποδέικτικα	  ασφαλιστικη	 ς ένημέρο	 τητας  των φυσικω	 ν προσω	 πων που στέλέχω	 νουν το πτυχι	ο της
έταιρι	ας ως έται	ροι. Οι αλλοδαποι	  προσφέ	ροντές (φυσικα	  και νομικα	  προ	 σωπα), που δέν υποβα	 λουν
τα α	 νω αποδέικτικα	 , υποβα	 λλουν υπέυ	 θυνη δη	 λωση πέρι	  του ο	 τι δέν απασχολου	 ν προσωπικο	 , για το
οποι	ο  υπα	 ρχέι  υποχρέ	ωση  ασφα	 λισης  σέ  ημέδαπου	 ς  ασφαλιστικου	 ς  οργανισμου	 ς.  Αν  απασχολου	 ν
τέ	τοιο  προσωπικο	 ,  πρέ	πέι  να  υποβα	 λλουν  σχέτικο	  αποδέικτικο	  ασφαλιστικη	 ς  ένημέρο	 τητας
έκδιδο	 μένο απο	  τον eΕΦΚΑ. 

(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 προσφέ	ροντος ο	 τι δέν έ	χέι έκδοθέι	  δικαστικη	  η	  διοικητικη	  απο	 φαση μέ
τέλέσι	δικη και δέσμέυτικη	  ισχυ	  για την αθέ	τηση των υποχρέω	 σέω	 ν του ο	 σον αφορα	  στην καταβολη	
φο	 ρων η	  έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cxli:  πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται  απο	  την αρμο	 δια
δικαστικη	  η	  διοικητικη	  αρχη	  του οικέι	ου κρα	 τους - μέ	λους η	  χω	 ρας, που να έ	χέι έκδοθέι	  έ	ως τρέις (3)
μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  τουcxlii. 

Για τους οικονομικου	 ς φορέι	ς που έι	ναι έγκαταστημέ	νοι η	  έκτέλου	 ν έ	ργα στην Ελλα	 δα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»cxliii,  μέ  το  οποι	ο  βέβαιω	 νέται  ο	 τι  δέν
τέλου	 ν  υπο	  πτω	 χέυση,  πτωχέυτικο	  συμβιβασμο	 ,  αναγκαστικη	  διαχέι	ριση,  δέν  έ	χουν  υπαχθέι	  σέ
διαδικασι	α έξυγι	ανσης  καθω	 ς και  ο	 τι το νομικο	  προ	 σωπο δέν έ	χέι τέθέι	 υπο	  έκκαθα	 ριση μέ δικαστικη	
απο	 φαση. Το έν λο	γω πιστοποιητικο	  έκδι	δέται απο	  το αρμο	 διο πρωτοδικέι	ο της έ	δρας του οικονομικου	
φορέ	α. 
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συ	 μφωνα μέ τις κέι	μένές διατα	 ξέις, ως κα	 θέ
φορα	  ισχυ	 ουν.  Τα φυσικα	  προ	 σωπα δέν υποβα	 λλουν πιστοποιητικο	  πέρι	 μη θέ	σης σέ έκκαθα	 ριση. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο	 πως αυτα	  έμφανι	ζονται  στο taxisnet,
απο	  την οποι	α να προκυ	 πτέι η μη αναστολη	  της έπιχέιρηματικη	 ς δραστηριο	 τητα	 ς τους.

Προκέιμέ	νου  για  τα  σωματέι	α  και  τους  συνέταιρισμου	 ς,  το  Ενιαι	ο  Πιστοποιητικο	  Δικαστικη	 ς
Φέρέγγυο	 τητας έκδι	δέται για τα σωματέι	α απο	  το αρμο	 διο Πρωτοδικέι	ο, και για τους συνέταιρισμου	 ς
για το χρονικο	  δια	 στημα έ	ως τις 31.12.2019 απο	  το Ειρηνοδικέι	ο και μέτα	  την παραπα	 νω ημέρομηνι	α
απο	  το Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν το κρα	 τος-μέ	λος η	  χω	 ρα δέν έκδι	δέι τα υπο	  των πέρ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικα	  η	  ο	 που τα
πιστοποιητικα	  αυτα	  δέν καλυ	 πτουν ο	 λές τις πέριπτω	 σέις υπο	   1 και 2 και 4 (β) του α	 ρθρου 22 Α, το
έ	γγραφο η	  το πιστοποιητικο	  μπορέι	  να αντικαθι	σταται απο	  έ	νορκη βέβαι	ωση η	 ,  στα κρα	 τη - μέ	λη η	
στις  χω	 ρές  ο	 που  δέν  προβλέ	πέται  έ	νορκη  βέβαι	ωση,  απο	  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  ένδιαφέρομέ	νου
ένω	 πιον αρμο	 διας δικαστικη	 ς η	  διοικητικη	 ς αρχη	 ς,  συμβολαιογρα	 φου η	  αρμο	 διου έπαγγέλματικου	  η	
έμπορικου	  οργανισμου	  του  κρα	 τους  μέ	λους  η	  της  χω	 ρας  καταγωγη	 ς  η	  της  χω	 ρας  ο	 που  έι	ναι
έγκατέστημέ	νος ο οικονομικο	 ς φορέ	ας.

Στην πέρι	πτωση αυτη	  οι αρμο	 διές δημο	 σιές αρχέ	ς παρέ	χουν έπι	σημη δη	 λωση στην οποι	α αναφέ	ρέται
ο	 τι δέν έκδι	δονται τα έ	γγραφα η	  τα  πιστοποιητικα	  της παρου	 σας παραγρα	 φου η	  ο	 τι τα έ	γγραφα η	  τα
πιστοποιητικα	  αυτα	  δέν καλυ	 πτουν ο	 λές τις πέριπτω	 σέις που αναφέ	ρονται στα υπο	   1 και 2 και 4 (β)
του α	 ρθρου 22 Α της παρου	 σας 

Οι έπι	σημές δηλω	 σέις καθι	στανται διαθέ	σιμές μέ	σω του έπιγραμμικου	  αποθέτηρι	ου πιστοποιητικω	 ν
(e-Certis) cxliv του α	 ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για  τις  λοιπέ	ς  πέριπτω	 σέις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxlv,  υποβα	 λλέται  υπέυ	 θυνη
δη	 λωση του προσφέ	ροντος ο	 τι δέν συντρέ	χουν στο προ	 σωπο	  του οι οριζο	 μένοι λο	γοι αποκλέισμου	 cxlvi.

Ειδικα	  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxlvii,  για  τις  έργοληπτικέ	ς
έπιχέιρη	 σέις που έι	ναι έγγέγραμμέ	νές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα	 λλονται πιστοποιητικα	  χορηγου	 μένα απο	  τα
αρμο	 δια  έπιμέλητη	 ρια  και  φορέι	ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  ο	 πως  προβλέ	πέται  στη  μέ  αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105)  απο	 φαση,  πέρι	  ένημέρο	 τητας  πτυχι	ου,  ο	 πως  ισχυ	 έι, απο	  τα
οποι	α  αποδέικνυ	 έται  ο	 τι  τα  προ	 σωπα μέ  βέβαι	ωση  του  Μ.Ε.Κ.  που  στέλέχω	 νουν  την  έργοληπτικη	
έπιχέι	ρηση, δέν έ	χουν διαπρα	 ξέι σοβαρο	  έπαγγέλματικο	  παρα	 πτωμα.

Μέτα	  τη λη	 ξη ισχυ	 ος των μέταβατικω	 ν διατα	 ξέων του α	 ρθρου 65 του π.δ.  71/2019 και την πλη	 ρη
έ	ναρξη ισχυ	 ος των διατα	 ξέω	 ν του τέλέυται	ου,  για τις έγγέγραμμέ	νές στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε.  έργοληπτικέ	ς
έπιχέιρη	 σέις,  η  μη  συνδρομη	  του  ως  α	 νω  λο	γου  αποκλέισμου	  πέρι	  σοβαρου	  έπαγγέλματικου	
παραπτω	 ματος,  αποδέικνυ	 έται  μέ  την  υποβολη	  του  πιστοποιητικου	  του  Τμη	 ματος  ΙΙ  του  έν  λο	γω
μητρω	 ου που συνιστα	  έπι	σημο κατα	 λογο, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα προβλέπο	 μένα στο α	 ρθρο 47 του
ως α	 νω π.δ.

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

Δεν έχει εφαρμογή

(ζ) Για  την  πέρι	πτωση  του  α	 ρθρου  22.Α.9.  της  παρου	 σας  διακη	 ρυξης,  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του
προσφέ	ροντος ο	 τι δέν έ	χέι έκδοθέι	 σέ βα	 ρος του απο	 φαση αποκλέισμου	 .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
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(α) Όσον  αφορα	  την  καταλληλο	 τητα  για  την  α	 σκηση  της  έπαγγέλματικη	 ς  δραστηριο	 τητας,  οι
προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα υποβα	 λλουν βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.ΕΠ
μέ	χρι τη λη	 ξη της μέταβατικη	 ς πέριο	 δου ισχυ	 ος, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο	
την  πλη	 ρη  έ	ναρξη  ισχυ	 ος  του  τέλέυται	ου  βέβαι	ωση  έγγραφη	 ς  στο  Τμη	 μα  Ι  του  Μητρω	 ου
Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων Δημοσι	ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)cxlviii,  η	  βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στα Μητρω	 α
Πέριφέρέιακω	 ν Ενοτη	 των, ανα	  πέρι	πτωση, στην/στις κατηγορι	α/ές ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(β) Οι  προσφέ	ροντές  που  έι	ναι  έγκατέστημέ	νοι  σέ  λοιπα	  κρα	 τη  μέ	λη  της  Ευρωπαι7κη	 ς  Ένωσης
προσκομι	ζουν  τις  δηλω	 σέις  και  πιστοποιητικα	  που  πέριγρα	 φονται  στο  Παρα	 ρτημα  XI του
Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι σέ κρα	 τος μέ	λος του Ευρωπαι7κου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου
(Ε.Ο.Χ) η	  σέ τρι	τές χω	 ρές που έ	χουν υπογρα	 ψέι και κυρω	 σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο	  που η υπο	  ανα	 θέση
δημο	 σια συ	 μβαση καλυ	 πτέται απο	  τα Παραρτη	 ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γένικέ	ς σημέιω	 σέις του
σχέτικου	  μέ την Ένωση Προσαρτη	 ματος I της ως α	 νω Συμφωνι	ας, η	  σέ τρι	τές χω	 ρές που δέν έμπι	πτουν
στην προηγου	 μένη  πέρι	πτωση και έ	χουν συνα	 ψέι διμέρέι	ς η	  πολυμέρέι	ς συμφωνι	ές μέ την Ένωση σέ
θέ	ματα  διαδικασιω	 ν  ανα	 θέσης  δημοσι	ων  συμβα	 σέων,  προσκομι	ζουν  πιστοποιητικο	  αντι	στοιχου
έπαγγέλματικου	  η	  έμπορικου	  μητρω	 ου.  Στην  πέρι	πτωση  που  χω	 ρα  δέν  τηρέι	  τέ	τοιο  μητρω	 ο,  το
έ	γγραφο η	  το πιστοποιητικο	  μπορέι	  να αντικαθι	σταται απο	  έ	νορκη βέβαι	ωση η	 ,  στα κρα	 τη - μέ	λη η	
στις  χω	 ρές  ο	 που  δέν  προβλέ	πέται  έ	νορκη  βέβαι	ωση,  απο	  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  ένδιαφέρομέ	νου
ένω	 πιον αρμο	 διας δικαστικη	 ς η	  διοικητικη	 ς αρχη	 ς,  συμβολαιογρα	 φου η	  αρμο	 διου έπαγγέλματικου	  η	
έμπορικου	  οργανισμου	  της χω	 ρας καταγωγη	 ς η	  της χω	 ρας ο	 που έι	ναι έγκατέστημέ	νος ο οικονομικο	 ς
φορέ	ας, ο	 τι δέν τηρέι	ται τέ	τοιο μητρω	 ο και ο	 τι ασκέι	 τη δραστηριο	 τητα του α	 ρθρου 21 της παρου	 σας.

 Τα ως α	 νω δικαιολογητικα	  υπο	  α), β) και γ) γι	νονται αποδέκτα	 , έφο	 σον έ	χουν έκδοθέι	  έ	ως τρια	 ντα
(30) έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την υποβολη	  τους,  έκτο	 ς  αν συ	 μφωνα μέ τις έιδικο	 τέρές διατα	 ξέις
έ	κδοσης αυτω	 ν προβλέ	πέται συγκέκριμέ	νος χρο	 νος ισχυ	 ος και έι	ναι σέ ισχυ	  κατα	  την υποβολη	  τουςcxlix

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικη	  και χρηματοοικονομικη	  έπα	 ρκέια των οικονομικω	 ν φορέ	ων αποδέικνυ	 έται:

(α) για τις έγγέγραμμέ	νές έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις στο Μ.Ε.ΕΠ η	  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

 έι	τέ απο	  τη βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι	α αποτέλέι	 τέκμη	 ριο των πληροφοριω	 ν που
πέριέ	χέι,  μέ	χρι τη λη	 ξη της μέταβατικη	 ς πέριο	 δου ισχυ	 ος, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και απο	  την πλη	 ρη έ	ναρξη ισχυ	 ος του τέλέυται	ου, βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Τμη	 μα ΙΙ
του Μητρω	 ου Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων Δημοσι	ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 έι	τέ, στην πέρι	πτωση που οι απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22.Γ δέν καλυ	 πτονται  απο	  την ως α	 νω
βέβαι	ωση  έγγραφη	 ς,  μέ  την  υποβολη	  ένο	 ς  η	  πέρισσο	 τέρων  απο	  τα  αποδέικτικα	  μέ	σα που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος Ι του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ (Αποδέικτικα	  μέ	σα για τα κριτη	 ρια έπιλογη	 ς)
του Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016. 

Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση,  η βέβαι	ωση έγγραφη	 ς μπορέι	  να υποβα	 λλέται για την απο	 δέιξη μο	 νο ορισμέ	νων
απαιτη	 σέων οικονομικη	 ς και χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας του α	 ρθρου 22.Γ, ένω	  για την απο	 δέιξη
των λοιπω	 ν απαιτη	 σέων μπορου	 ν να προσκομι	ζονται  έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος Ι του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανα	 λογα μέ την τιθέ	μένη στο
α	 ρθρο 22.Γ απαι	τηση.

Ειδικα	 ,  για  την  απο	 δέιξη  της  απαι	τησης  της  μη  υπέ	ρβασης  των ανω	 τατων  έπιτρέπτω	 ν  ορι	ων
ανέκτέ	λέστου υπολοι	που έργολαβικω	 ν συμβα	 σέων:
 μέ την υποβολη	  ένημέρο	 τητας πτυχι	ου έν ισχυ	 έι, συνοδέυο	 μένης, ανα	  πέρι	πτωση, απο	  πι	νακα

ο	 λων των υπο	  έκτέ	λέση έ	ργων (έι	τέ ως μέμονωμέ	νος ανα	 δοχος έι	τέ στο πλαι	σιο κοινοπραξι	ας η	
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υπέργολαβι	ας)  και  αναφορα	  για  το  ανέκτέ	λέστο  υπο	 λοιπο  ανα	  έ	ργο  και  το  συνολικο	
ανέκτέ	λέστο, για τα έ	ργα που έι	ναι υπο	  έξέ	λιξη και δέν συμπέριλαμβα	 νονται στην ένημέρο	 τητα
πτυχι	ου η	

 μέ την υποβολη	  υπέυ	 θυνης δη	 λωσης του προσωρινου	  αναδο	χου, συνοδέυο	 μένης απο	  πι	νακα
ο	 λων των υπο	  έκτέ	λέση έ	ργων (έι	τέ ως μέμονωμέ	νος ανα	 δοχος έι	τέ στο πλαι	σιο κοινοπραξι	ας η	
υπέργολαβι	ας)  και  αναφορα	  για  το  ανέκτέ	λέστο  υπο	 λοιπο  ανα	  έ	ργο  και  το  συνολικο	
ανέκτέ	λέστο, για τις έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις που δέν διαθέ	τουν ένημέρο	 τητα πτυχι	ου, κατα	
τις κέι	μένές διατα	 ξέις. 

Ειδικα	  για τους έγγέγραμμέ	νους στα Μητρω	 α Πέριφέρέιακω	 ν Ενοτη	 των,  οι απαιτη	 σέις του α	 ρθρου
22.Γ  αποδέικνυ	 ονται  μέ  την  υποβολη	  ένο	 ς  η	  πέρισσο	 τέρων  απο	  τα  αποδέικτικα	  μέ	σα  που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος Ι του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ (Αποδέικτικα	  μέ	σα για τα κριτη	 ρια έπιλογη	 ς) του
Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι αλλοδαποι	 οικονομικοι	 φορέι	ς που έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι σέ επίσημους καταλόγους η	  διαθέ	τουν
πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  που  συμμορφω	 νονται  μέ  τα  έυρωπαι7κα	  προ	 τυπα
πιστοποι	ησης,  κατα	  την  έ	ννοια  του  Παραρτη	 ματος  VII του  Προσαρτη	 ματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,
μπορου	 ν  να  προσκομι	ζουν  στις  αναθέ	τουσές  αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς  έκδιδο	 μένο  απο	  την
αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	  πιστοποι	ησης, κατα	  τα
οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα	 γραφο 9 του παρο	 ντος α	 ρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  δέν  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους  καταλο	γους  η	
διαθέ	τουν  πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  κατα	  τα  ανωτέ	ρω,  υποβα	 λλουν  ως
δικαιολογητικα	  έ	να  η	  πέρισσο	 τέρα  απο	  τα  αποδέικτικα	  μέ	σα που  προβλέ	πονται  στο  Μέ	ρος  Ι  του
Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τέχνικη	  και έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα των οικονομικω	 ν φορέ	ων αποδέικνυ	 έται:

(α) για τις έγγέγραμμέ	νές έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις στο Μ.Ε.ΕΠ η	  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 έι	τέ απο	  τη βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι	α αποτέλέι	 τέκμη	 ριο των πληροφοριω	 ν που
πέριέ	χέι  μέ	χρι τη λη	 ξη της μέταβατικη	 ς  πέριο	 δου ισχυ	 ος,  συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και απο	  την πλη	 ρη έ	ναρξη ισχυ	 ος του τέλέυται	ου, βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Τμη	 μα ΙΙ
του Μητρω	 ου Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων Δημοσι	ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 έι	τέ, στην πέρι	πτωση που οι απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22.Δ δέν καλυ	 πτονται απο	  την ως α	 νω βέβαι	ωση
έγγραφη	 ς, μέ την υποβολη	  ένο	 ς η	  πέρισσο	 τέρων απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που προβλέ	πονται στο Μέ	ρος
ΙΙ  του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ  (Αποδέικτικα	  μέ	σα για τα κριτη	 ρια έπιλογη	 ς)  του Προσαρτη	 ματος Α του ν.
4412/2016, ανα	 λογα μέ την τιθέ	μένη στο α	 ρθρο 22.Δ απαι	τηση.

Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση,  η βέβαι	ωση έγγραφη	 ς μπορέι	  να υποβα	 λλέται για την απο	 δέιξη μο	 νο ορισμέ	νων
απαιτη	 σέων τέχνικη	 ς  και  έπαγγέλματικη	 ς  ικανο	 τητας του α	 ρθρου 22.Δ,  ένω	  για την απο	 δέιξη  των
λοιπω	 ν απαιτη	 σέων μπορου	 ν να προσκομι	ζονται  έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος ΙΙ του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικα	  για τους έγγέγραμμέ	νους στα Μητρω	 α Πέριφέρέιακω	 ν Ενοτη	 των,   οι απαιτη	 σέις του α	 ρθρου
22.Δ  αποδέικνυ	 ονται  μέ  την  υποβολη	  ένο	 ς  η	  πέρισσο	 τέρων  απο	  τα  αποδέικτικα	  μέ	σα  που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος ΙΙ του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ (Αποδέικτικα	  μέ	σα για τα κριτη	 ρια έπιλογη	 ς) του
Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016.
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(β) Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους η	
διαθέ	τουν πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς πιστοποι	ησης που συμμορφω	 νονται μέ τα έυρωπαι7κα	
προ	 τυπα  πιστοποι	ησης,  κατα	  την  έ	ννοια  του  Παραρτη	 ματος  VII του  Προσαρτη	 ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016,  μπορου	 ν  να  προσκομι	ζουν  στις  αναθέ	τουσές  αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς
έκδιδο	 μένο απο	  την αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	
πιστοποι	ησης,  κατα	  τα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  83  ν.  4412/2016  και  στην  παρα	 γραφο  9  του
παρο	 ντος α	 ρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  δέν  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους  καταλο	γους  η	
διαθέ	τουν  πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  κατα	  τα  ανωτέ	ρω, υποβα	 λλουν ως
δικαιολογητικα	  έ	να  η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που  προβλέ	πονται  στο Μέ	ρος  ΙΙ  του
Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
22.  Γ  και  22.Δ,  της  παρούσας,  συμμετέχουν  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.cl

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

Δεν έχει εφαρμογή

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σέ  πέρι	πτωση  νομικου	  προσω	 που,  υποβα	 λλονται  ηλέκτρονικα	 ,  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας
«Επικοινωνι	α»,  μέ  θέ	μα:  “Δικαιολογητικα	  Προσωρινου	  Αναδο	χου-  Κατακυ	 ρωση’’,  τα  νομιμοποιητικα	
έ	γγραφα απο	  τα οποι	α προκυ	 πτέι η έξουσι	α υπογραφη	 ς του νομι	μου έκπροσω	 που και τα οποι	α πρέ	πέι
να έ	χουν έκδοθέι	 έ	ως τρια	 ντα (30) έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την υποβολη	  τουςclii, έκτο	 ς αν συ	 μφωνα
μέ τις έιδικο	 τέρές διατα	 ξέις αυτω	 ν φέ	ρουν συγκέκριμέ	νο χρο	 νο ισχυ	 ος 

Ειδικο	 τέρα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις πέριπτω	 σέις που ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έι	ναι νομικό πρόσωπο και έγγρα	 φέται υποχρέωτικα	  η	
προαιρέτικα	  στο ΓΕΜΗ και δηλω	 νέι την έκπροσω	 πηση και τις μέταβολέ	ς της στο ΓΕΜΗ:cliii

α) για την  απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του cliv.  

β)  Για  την  απο	 δέιξη  της  νο	 μιμης  συ	 στασης  και  των  μέταβολω	 ν  του  νομικου	  προσω	 που,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποι	ο πρέ	πέι να έ	χέι έκδοθέι	 έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	
την υποβολη	  του.

2) Στις  λοιπέ	ς  πέριπτω	 σέις  τα,  κατα	  πέρι	πτωση,  νομιμοποιητικα	  έ	γγραφα  συ	 στασης  και  νο	 μιμης
έκπροσω	 πησης  (ο	 πως  καταστατικα	 ,  πιστοποιητικα	  μέταβολω	 ν,  αντι	στοιχα  ΦΕΚ,  αποφα	 σέις
συγκρο	 τησης οργα	 νων διοι	κησης σέ σω	 μα, κλπ., ανα	 λογα μέ τη νομικη	  μορφη	  του οικονομικου	  φορέ	α),
συνοδέυο	 μένα απο	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση του νο	 μιμου έκπροσω	 που ο	 τι έξακολουθου	 ν να ισχυ	 ουν κατα	
την υποβολη	  τους.

Σέ πέρι	πτωση που για τη διένέ	ργέια της παρου	 σας διαδικασι	ας ανα	 θέσης έ	χουν χορηγηθέι	 έξουσι	ές σέ
προ	 σωπο πλέ	ον αυτω	 ν που αναφέ	ρονται στα παραπα	 νω έ	γγραφα, προσκομι	ζέται έπιπλέ	ον απο	 φαση-
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πρακτικο	  του αρμοδι	ου καταστατικου	  οργα	 νου διοι	κησης του νομικου	  προσω	 που  χορηγη	 θηκαν οι
σχέτικέ	ς έξουσι	ές. 

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομι	ζουν τα προβλέπο	 μένα, κατα	  τη νομοθέσι	α της χω	 ρας
έγκατα	 στασης, αποδέικτικα	  έ	γγραφα, και έφο	 σον δέν προβλέ	πονται, υπέυ	 θυνη δη	 λωση  του νο	 μιμου
έκπροσω	 που, απο	  την οποι	α αποδέικνυ	 ονται τα ανωτέ	ρω ως προς τη νο	 μιμη συ	 σταση, μέταβολέ	ς και
έκπροσω	 πηση του οικονομικου	  φορέ	α.
Οι ως α	 νω υπέυ	 θυνές δηλω	 σέις γι	νονται αποδέκτέ	ς, έφο	 σον έ	χουν συνταχθέι	 μέτα	  την κοινοποι	ηση της
προ	 σκλησης για την υποβολη	  των δικαιολογητικω	 ν.
Απο	  τα ανωτέ	ρω έ	γγραφα πρέ	πέι να προκυ	 πτουν η νο	 μιμη συ	 σταση  του οικονομικου	  φορέ	α, ο	 λές οι
σχέτικέ	ς τροποποιη	 σέις των καταστατικω	 ν, το/τα προ	 σωπο/α που δέσμέυ	 έι/ουν νο	 μιμα την έταιρι	α
κατα	  την ημέρομηνι	α διένέ	ργέιας του διαγωνισμου	  (νο	 μιμος έκπρο	 σωπος, δικαι	ωμα υπογραφη	 ς κλπ.),
τυχο	 ν τρι	τοι, στους οποι	ους έ	χέι χορηγηθέι	 έξουσι	α έκπροσω	 πησης, καθω	 ς και η θητέι	α του/των η	 /και
των μέλω	 ν του οργα	 νου διοι	κησης/ νο	 μιμου έκπροσω	 που.

Γ. Οι ένω	 σέις οικονομικω	 ν φορέ	ων που υποβα	 λλουν κοινη	  προσφορα	 , υποβα	 λλουν τα παραπα	 νω, κατα	
πέρι	πτωση δικαιολογητικα	 , για κα	 θέ οικονομικο	  φορέ	α που συμμέτέ	χέι στην έ	νωση, συ	 μφωνα μέ τα
έιδικο	 τέρα προβλέπο	 μένα στο α	 ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σέ πέρι	πτωση που ο προσφέ	ρων έι	ναι φυσικο	  προ	 σωπο/ ατομικη	  έπιχέι	ρηση, τα φυσικα	 , έφο	 σον
έ	χέι  χορηγη	 σέι  έξουσι	ές  έκπροσω	 πησης  σέ  τρι	τα  προ	 σωπα,  προσκομι	ζέται  έξουσιοδο	 τηση  του
οικονομικου	  φορέ	α.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους  καταλο	 γους  η	  διαθέ	τουν
πιστοποι	ηση  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  που  συμμορφω	 νονται  μέ  τα  έυρωπαι7κα	  προ	 τυπα
πιστοποι	ησης, κατα	  την έ	ννοια του Παραρτη	 ματος  VII του Προσαρτη	 ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορου	 ν  να  υποβα	 λλουν στις αναθέ	τουσές αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς  έκδιδο	 μένο απο	  την
αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	  πιστοποι	ησης.
Στα πιστοποιητικα	  αυτα	  αναφέ	ρονται τα δικαιολογητικα	  βα	 σέι των οποι	ων έ	γινέ η έγγραφη	  των
έν λο	 γω οικονομικω	 ν φορέ	ων στον έπι	σημο κατα	 λογο η	  η πιστοποι	ηση και η κατα	 ταξη στον έν
λο	 γω κατα	 λογο.
Η πιστοποιου	 μένη έγγραφη	  στους έπι	σημους καταλο	 γους απο	  τους αρμο	 διους οργανισμου	 ς η	  το
πιστοποιητικο	 ,  που  έκδι	δέται  απο	  τον  οργανισμο	  πιστοποι	ησης,  συνιστα	  τέκμη	 ριο
καταλληλο	 τητας ο	 σον αφορα	  τις απαιτη	 σέις ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς, τις οποι	ές καλυ	 πτέι ο έπι	σημος
κατα	 λογος η	  το πιστοποιητικο	 .
Οι οικονομικοι	  φορέι	ς που έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι σέ έπι	σημους καταλο	 γους απαλλα	 σσονται απο	  την
υποχρέ	ωση υποβολη	 ς των δικαιολογητικω	 ν που αναφέ	ρονται στο πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς τους.

(β) Οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  που έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  στο Μ.Ε.ΕΠ.  στις τα	 ξέις 3η έ	ως και 7η,  μέ	χρι  τη
λη	 ξη της μέταβατικη	 ς πέριο	 δου ισχυ	 ος, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβα	 λλοντας
«Ενημέρο	 τητα  Πτυχι	ου» έν  ισχυ	  απαλλα	 σσονται  απο	  την  υποχρέ	ωση  υποβολη	 ς  των
δικαιολογητικω	 ν clv:
-  απο	 σπασμα  ποινικου	  μητρω	 ου  του  α	 ρθρου  23.3.(α)  της  παρου	 σας  για  τον  Προ	 έδρο  και
Διέυθυ	 νοντα Συ	 μβουλο έργοληπτικη	 ς  έπιχέι	ρησης.  Για  τα λοιπα	  μέ	λη  του Δ.Σ  της  έταιρέι	ας,  θα
πρέ	πέι να υποβληθέι	  αυτοτέλω	 ς απο	 σπασμα ποινικου	  μητρω	 ου,  καθο	 σον τα προ	 σωπα αυτα	  δέν
καλυ	 πτονται απο	  την Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου. 
- φορολογικη	  και ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα του α	 ρθρου 23.3.(β) της παρου	 σας.clvi

- τα πιστοποιητικα	  απο	  το αρμο	 διο Πρωτοδικέι	ο και το ΓΕΜΗ του α	 ρθρου 23.3.(γ) της παρου	 σας
υπο	  την πρου7 πο	 θέση  ο	 μως ο	 τι  καλυ	 πτονται  πλη	 ρως (ο	 λές  οι  προβλέπο	 μένές  πέριπτω	 σέις)  απο	
την Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου.
- το πιστοποιητικο	  απο	  το αρμο	 διο έπιμέλητη	 ριο ο	 σον αφορα	  το λο	 γο αποκλέισμου	  του α	 ρθρου
22. Α.4. (θ).clvii
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- το πιστοποιητικο	  της αρμο	 διας αρχη	 ς για την ονομαστικοποι	ηση των μέτοχω	 ν του α	 ρθρου 23.3.
(στ).
- τα  αποδέικτικα	  έ	γγραφα νομιμοποι	ησης  της έργοληπτικη	 ς έπιχέι	ρησης.

Σέ πέρι	πτωση που κα	 ποιο απο	  τα ανωτέ	ρω δικαιολογητικα	  έ	χέι λη	 ξέι, προσκομι	ζέται το σχέτικο	
δικαιολογητικο	  έν ισχυ	 . Εφο	 σον στην Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου δέν αναφέ	ρέται ρητα	  ο	 τι τα στέλέ	χη
του  πτυχι	ου  του  προσφέ	ροντα  έι	ναι  ασφαλιστικω	 ς  ένη	 μέρα  στον  eΕΦΚΑ  (τομέ	ας  πρω	 ην  ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέ	ρων προσκομι	ζέι έπιπλέ	ον της ένημέρο	 τητας πτυχι	ου, ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα
για τα στέλέ	χη αυτα	 .

Απο	  την πλη	 ρη έ	ναρξη ισχυ	 ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς στο Τμη	 μα ΙΙ του
Μητρω	 ου  Εργοληπτικω	 ν  Επιχέιρη	 σέων  Δημοσι	ων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτέλέι	  έπι	σημο
κατα	 λογο και απαλλα	 σσέι τις έγγέγραμμέ	νές έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις απο	  την προσκο	 μιση των
αποδέικτικω	 ν μέ	σων που προβλέ	πονται στα α	 ρθρα 47 έπο	 μένα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην πέρι	πτωση που οικονομικο	 ς φορέ	ας έπιθυμέι	  να στηριχθέι	  στις ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων, η
απο	 δέιξη ο	 τι θα έ	χέι στη δια	 θέση	  του τους αναγκαι	ους πο	 ρους, γι	νέται μέ την  υποβολη	  σχέτικου	
συμφωνητικου	  των φορέ	ων αυτω	 ν για τον σκοπο	  αυτο	 .

Ειδικο	 τέρα, προσκομι	ζέται έ	γγραφο (συμφωνητικο	  η	  σέ πέρι	πτωση νομικου	  προσω	 που απο	 φαση του
αρμοδι	ου οργα	 νου διοι	κησης αυτου	  η	  σέ πέρι	πτωση φυσικου	  προσω	 που υπέυ	 θυνη δη	 λωση), δυνα	 μέι
του οποι	ου αμφο	 τέροι, διαγωνιζο	 μένος  οικονομικο	 ς φορέ	ας και τρι	τος φορέ	ας, έγκρι	νουν τη μέταξυ	
τους συνέργασι	α για την κατα	  πέρι	πτωση παροχη	  προς τον διαγωνιζο	 μένο της χρηματοοικονομικη	 ς
η	 /και τέχνικη	 ς η	 /και έπαγγέλματικη	 ς ικανο	 τητας του φορέ	α, ω	 στέ αυτη	  να έι	ναι στη δια	 θέση του δια-
γωνιζο	 μένου  για την έκτέ	λέση της Συ	 μβασης. Η σχέτικη	  αναφορα	  θα πρέ	πέι να έι	ναι λέπτομέρη	 ς και
να αναφέ	ρέι κατ’ έλα	 χιστον τους συγκέκριμέ	νους πο	 ρους που θα έι	ναι διαθέ	σιμοι για την έκτέ	λέση της
συ	 μβασης και τον τρο	 πο δια του οποι	ου θα χρησιμοποιηθου	 ν αυτοι	 για την έκτέ	λέση της συ	 μβασης. Ο
τρι	τος θα δέσμέυ	 έται ρητα	  ο	 τι θα διαθέ	σέι στον διαγωνιζο	 μένο τους συγκέκριμέ	νους πο	 ρους κατα	  τη
δια	 ρκέια της συ	 μβασης και ο διαγωνιζο	 μένος  ο	 τι θα κα	 νέι χρη	 ση αυτω	 ν σέ πέρι	πτωση που του ανατέ-
θέι	  η συ	 μβαση. Σέ πέρι	πτωση που ο τρι	τος διαθέ	τέι χρηματοοικονομικη	  έπα	 ρκέια, θα δηλω	 νέι έπι	σης
ο	 τι καθι	σταται απο	  κοινου	  μέ τον διαγωνιζο	 μένο υπέυ	 θυνος για την έκτέ	λέση της συ	 μβασης. Σέ πέρι	-
πτωση που ο τρι	τος διαθέ	τέι στοιχέι	α τέχνικη	 ς η	  έπαγγέλματικη	 ς καταλληλο	 τητας που σχέτι	ζονται μέ
τους τι	τλους σπουδω	 ν και τα έπαγγέλματικα	  προσο	 ντα που ορι	ζονται στην πέρι	πτωση στ’ του Μέ	ρους
ΙΙ του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του Προσαρτη	 ματος Α του ν.  4412/2016 η	  μέ την σχέτικη	  έπαγγέλματικη	
έμπέιρι	α, θα δέσμέυ	 έται ο	 τι θα έκτέλέ	σέι τις έργασι	ές η	  υπηρέσι	ές για τις οποι	ές απαιτου	 νται οι συγκέ-
κριμέ	νές ικανο	 τητές, δηλω	 νοντας το τμη	 μα της συ	 μβασης που θα έκτέλέ	σέι.

23. 11 Επισημαι	νέται ο	 τι γι	νονται αποδέκτέ	ς:
• οι έ	νορκές βέβαιω	 σέις που αναφέ	ρονται στην παρου	 σα Διακη	 ρυξη, έφο	 σον έ	χουν συνταχθέι	
έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  τους, 
• οι υπέυ	 θυνές δηλω	 σέις, έφο	 σον έ	χουν συνταχθέι	 μέτα	  την κοινοποι	ηση της προ	 σκλησης για την
υποβολη	  των  δικαιολογητικω	 νclviii Σημέιω	 νέται  ο	 τι  δέν  απαιτέι	ται  θέω	 ρηση  του  γνησι	ου  της
υπογραφη	 ς τους.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα	  των  διαγωνιζομέ	νων  πέριλαμβα	 νέι  τους  ακο	 λουθους  ηλέκτρονικου	 ς
υποφακέ	λους:
(α)  υποφα	 κέλο μέ την έ	νδέιξη «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»
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 (β)  υποφα	 κέλο μέ την έ	νδέιξη «Οικονομικη	  Προσφορα	 »
συ	 μφωνα μέ τα κατωτέ	ρω:

24.2 Ο ηλέκτρονικο	 ς  υποφα	 κέλος «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς» πρέ	πέι,  έπι	  ποινη	  αποκλέισμου	 ,
να πέριέ	χέι τα ακο	 λουθα υπο	  (α) και (β) στοιχέι	α::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επι	σης δυ	 ναται να πέριλαμβα	 νέι και συνοδέυτικη	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση, μέ την οποι	α ο οικονομικο	 ς
φορέ	ας  μπορέι	  να  διέυκρινι	ζέι  τις  δηλω	 σέις  και  πληροφορι	ές  που  παρέ	χέι  στο  ΕΕΕΣ.  Η
συνοδέυτικη	  υπέυ	 θυνη δη	 λωση υπογρα	 φέται, συ	 μφωνα μέ ο	 σα προβλέ	πονται στο α	 ρθρο 79Α του

cv Συ	 μφωνα μέ το ισχυ	 ον κέι	μένο της ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
cvi Για το έ	λέγχο των χωρω	 ν που έ	χουν συνα	 ψέι συμφωνι	ές μέ την Ένωση δές την ιστοσέλι	δα της 

Επιτροπη	 ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
cvii Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α	 ρθρου 91 ν. 4412/2016.
cviiiΠρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.

4497/2017.  Επισημαι	νέται  ο	 τι,  στο  ΕΕΕΣ,  η  αναφορα	  σέ  “τέλέσι	δικη  καταδικαστικη	  απο	 φαση”
νοέι	ται, δέδομέ	νης της ως α	 νω νομοθέτικη	 ς μέταβολη	 ς, ως “αμέτα	 κλητη καταδικαστικη	  απο	 φαση”, η
δέ σχέτικη	  δη	 λωση του οικονομικου	  φορέ	α στο Μέ	ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα	  μο	 νο σέ αμέτα	 κλητές
καταδικαστικέ	ς αποφα	 σέις.

cix Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
cx  Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυται	ο έδα	 φιο του ν. 4412/2016. Σχέτικη	  δη	 λωση του προσφέ	ροντος 

οικονομικου	  φορέ	α  πέριλαμβα	 νέται στο ΕΕΕΣ
cxi  Οι  λο	γοι  της  παραγρα	 φου  22.Α.4.  αποτέλου	 ν  δυνητικου	 ς  λο	γους  αποκλέισμου	  συ	 μφωνα  μέ  το

α	 ρθρο  73  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα	  συνέ	πέια,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  δυ	 ναται  να  έπιλέ	ξέι  έ	ναν,
πέρισσο	 τέρους, ο	 λους η	  ένδέχομέ	νως και κανέ	ναν απο	  τους λο	γους αποκλέισμου	  συνέκτιμω	 ντας τα
ιδιαι	τέρα χαρακτηριστικα	  της υπο	  ανα	 θέση συ	 μβασης (έκτιμω	 μένη αξι	α αυτη	 ς, έιδικέ	ς πέριστα	 σέις
κλπ), μέ σχέτικη	  προ	 βλέψη στο παρο	 ν σημέι	ο της διακη	 ρυξης. .

cxii  Σχέτικη	  δη	 λωση του προσφέ	ροντος οικονομικου	  φορέ	α πέριλαμβα	 νέται στο ΕΕΕΣ
cxiii Σημέιω	 νέται ο	 τι ο ανωτέ	ρω έθνικο	 ς λο	γος αποκλέισμου	  συμπληρω	 νέται στο Μέ	ρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ (

Άλλοι Λο	γοι Αποκλέισμου	  που ένδέ	χέται να προβλέ	πονται απο	  την έθνικη	  νομοθέσι	α του κρα	 τους
μέ	λους της α.α η	  του α.φ ).

cxiv Πρβλ. παρ. 3 α	 ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 239 του ν. 4782/2
cxv Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
cxvi Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι	σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έ	γγραφο της

Αρχη	 ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχέτικα	  μέ την απο	 φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι	ου 2018 στην υπο	 θέση
C-124/2017 Vossloh, ιδι	ως σκέ	ψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

cxvii Υπένθυμι	ζέται  ο	 τι   αναφορα	  στην  παρα	 γραφο  22.Α.4  θα  γι	νέι  μο	 νο  στην  πέρι	πτωση  που  η
Αναθέ	τουσα Αρχη	  έπιλέ	ξέι κα	 ποιον απο	  τους δυνητικου	 ς λο	γους αποκλέισμου	 .

cxviii Σχέτικα	  μέ την προσκο	 μιση αποδέι	ξέων για τα έπανορθωτικα	  μέ	τρα βλ. την απο	 φαση της 14ης 
Ιανουαρι	ου 2021 του ΔΕΕ στην υπο	 θέση C-387/19

cxix Πρβλ α	 ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
cxx Πρβλ. απο	 φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυ	 χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι	α 

έξακολουθέι	 να ισχυ	 έι έ	ως την  έ	κδοση της απο	 φασης της παρ. 9 του α	 ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
cxxi Επισημαι	νέται ο	 τι ο	 λα τα κριτη	 ρια ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς, πλην της καταλληλο	 τητας για την α	 σκηση

έπαγγέλματικη	 ς δραστηριο	 τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο	  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016), έι	ναι
προαιρέτικα	  για  την  αναθέ	τουσα  αρχη	  και  πρέ	πέι  να  σχέτι	ζονται  και  να  έι	ναι  ανα	 λογα  μέ  το
αντικέι	μένο της συ	 μβασης (α	 ρθρο 75 παρ.  1  του ν.  4412/2016).  Σέ  κα	 θέ πέρι	πτωση,  πρέ	πέι  να
διαμορφω	 νονται  κατα	  τρο	 πο,  ω	 στέ  να  μην  πέριορι	ζέται  δυσανα	 λογα  η  συμμέτοχη	  των
ένδιαφέρο	 μένων οικονομικω	 ν  φορέ	ων στους διαγωνισμου	 ς.  Κατα	  το στα	 διο  του προσδιορισμου	
των κριτηρι	ων καταλληλο	 τητας των υποψηφι	ων, έι	ναι αναγκαι	ο να τηρου	 νται απο	  τις αναθέ	τουσές
αρχέ	ς, οι θέμέλιω	 δέις ένωσιακέ	ς αρχέ	ς, ιδι	ως η αρχη	  της ι	σης μέταχέι	ρισης των συμμέτέχο	 ντων, της
αποφυγη	 ς  των διακρι	σέων, της διαφα	 νέιας και της ανα	 πτυξης του έλέυ	 θέρου ανταγωνισμου	 .  Τα

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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ι	διου ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3  Ο  ηλέκτρονικο	 ς  υποφα	 κέλος  «Οικονομικη	  Προσφορα	 »  πέριέ	χέι  το  αρχέι	ο  pdf,  το  οποι	ο
παρα	 γέται  απο	  το  υποσυ	 στημα,  αφου	  συμπληρωθου	 ν  καταλλη	 λως  οι  σχέτικέ	ς  φο	 ρμές και
υπογρα	 φέται,  τουλα	 χιστον  μέ  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	 ,  η  οποι	α  υποστηρι	ζέται  απο	
αναγνωρισμέ	νο (έγκέκριμέ	νο) πιστοποιητικο	 .

24.4 Στην  πέρι	πτωση  που  μέ  την  προσφορα	  υποβα	 λλονται  δημο	 σια  η	 /  και  ιδιωτικα	  έ	γγραφα,
αυτα	  γι	νονται αποδέκτα	 , συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 4.2 β της παρου	 σας.

κριτη	 ρια  έπιλογη	 ς  του  α	 ρθρου  22.Β  –  22.Ε  έξέτα	 ζονται  κατα	  τη  διαδικασι	α  έλέ	γχου  της
καταλληλο	 τητας του προσφέ	ροντος να έκτέλέ	σέι τη συ	 μβαση (κριτη	 ρια “on/off”). 

cxxii   Πρβλ. α	 ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, μέ το οποι	ο έπανη	 λθαν σέ ισχυ	  τα α	 ρθρα 105 και 
106 του ν. 3669/2008, μέ	χρι την έ	κδοση του π.δ. του α	 ρθρου 
cxxiii Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς δέν μπορου	 ν να καλου	 ν συγκέκριμέ	νές τα	 ξέις/ πτυχι	α

του ΜΕΕΠ η	 , απο	  την έ	ναρξη ισχυ	 ος του π.δ. 71/2019, του Μητρω	 ου Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων
Δημοσι	ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α	 ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016. 

cxxiv Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να έπιβα	 λλουν απαιτη	 σέις που να διασφαλι	ζουν ο	 τι οι οικονομικοι	
φορέι	ς  διαθέ	τουν την  αναγκαι	α  οικονομικη	  και  χρηματοδοτικη	  ικανο	 τητα για την  έκτέ	λέση της
συ	 μβασης. Όλές οι απαιτη	 σέις πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της
συ	 μβασης (πρβ. α	 ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται	ο έδα	 φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο	γω
απαιτη	 σέις καθορι	ζονται πέριγραφικα	  στο παρο	 ν σημέι	ο, χωρι	ς παραπομπη	  σέ τα	 ξέις/πτυχι	α του
ΜΕΕΠ η	  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση και για το μέταβατικο	  χρονικο	  δια	 στημα ισχυ	 ος των
α	 ρθρων 80 έ	ως 110 του ν. 3669/2008, ο	 πως αυτο	  προκυ	 πτέι απο	  το α	 ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και
την  πλη	 ρη  έ	ναρξη  ισχυ	 ος  του   τέλέυται	ου,  έπισημαι	νέται  ο	 τι,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  μπορέι	  να
πέριγρα	 φέι τις σχέτικέ	ς απαιτη	 σέις ανα	 λογα μέ τα προβλέπο	 μένα στο π.δ. 71/2019, τηρουμέ	νων
των  έιδικο	 τέρων  ρυθμι	σέων  του  α	 ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα	  μέ  τις  πέ	ραν  των
προβλέπο	 μένων απαιτη	 σέων για την έγγραφη	  και κατα	 ταξη σέ τα	 ξη των οικέι	ων μητρω	 ων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντι	στοιχου πρου7 πολογισμου	  ανα	  κατηγορι	α έ	ργου.

cxxv Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να έπιβα	 λλουν απαιτη	 σέις που να διασφαλι	ζουν ο	 τι οι οικονομικοι	
φορέι	ς  διαθέ	τουν  την  αναγκαι	α  τέχνικη	  και  έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα  για  την  έκτέ	λέση  της
συ	 μβασης. Όλές οι απαιτη	 σέις πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της
συ	 μβασης (πρβ. α	 ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται	ο έδα	 φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λο	γω
απαιτη	 σέις  καταρχα	 ς  καθορι	ζονται  πέριγραφικα	  στο  παρο	 ν  σημέι	ο,  χωρι	ς  παραπομπη	  σέ
τα	 ξέις/πτυχι	α  του  ΜΕΕΠ  η	  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  ου	 τέ  σέ  βαθμι	δές/κατηγορι	ές  του  ΜΕΚ.  Σέ  κα	 θέ
πέρι	πτωση  και  για  το  μέταβατικο	  χρονικο	  δια	 στημα  ισχυ	 ος  των  α	 ρθρων  80  έ	ως  110  του  ν.
3669/2008, ο	 πως αυτο	  προκυ	 πτέι απο	  το α	 ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλη	 ρη έ	ναρξη ισχυ	 ος
του   τέλέυται	ου,  έπισημαι	νέται  ο	 τι,   η  αναθέ	τουσα  αρχη	  μπορέι	  να  πέριγρα	 φέι  τις  σχέτικέ	ς
απαιτη	 σέις  ανα	 λογα  μέ  τα  προβλέπο	 μένα  στο  π.δ.  71/2019, τηρουμέ	νων  των  έιδικο	 τέρων
ρυθμι	σέων  του  α	 ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα	  μέ  τις  πέ	ραν  των  προβλέπο	 μένων
απαιτη	 σέων για την έγγραφη	  και κατα	 ταξη σέ τα	 ξη των οικέι	ων μητρω	 ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112),
αντι	στοιχου πρου7 πολογισμου	  ανα	  κατηγορι	α έ	ργου.. 

cxxvi Προαιρέτικη	  έπιλογη	 : Η παρ. 22.Ε τι	θέται κατα	  διακριτικη	  έυχέ	ρέια της αναθέ	τουσας αρχη	 ς και 
συμπληρω	 νέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι	νέται ο	 τι ο	 λές οι απαιτη	 σέις 
πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της συ	 μβασης (α	 ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

cxxvii Το έδα	 φιο αυτο	  προστι	θέται κατα	  την κρι	ση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, α	 λλως διαγρα	 φέται.

cxxviiiΩς προς τον τρο	 πο υποβολη	 ς των αποδέικτικω	 ν μέ	σων του παρο	 ντος α	 ρθρου, τα οποι	α έ	χουν 
συνταχθέι	/ παραχθέι	 απο	  τους ι	διους τους οικονομικου	 ς φορέι	ς πρβλ. α	 ρθρο 8 παρ. 3 της μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

cxxix Πρβ α	 ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
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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.

cxxx Επισημαι	νέται ο	 τι η ανωτέ	ρω δυνατο	 τητα έναπο	 κέιται στη διακριτικη	  έυχέ	ρέια του οικονομικου	
φορέ	α.  Εξακολουθέι	  να  υφι	σταται  η  δυνατο	 τητα να  υπογρα	 φέται  το  ΕΕΕΣ απο	  το  συ	 νολο των
φυσικω	 ν προσω	 πων που αναφέ	ρονται στα  τέλέυται	α δυ	 ο έδα	 φια του α	 ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016.

cxxxi Πρβλ. α	 ρθρο 79Α ν. 4412/2016
cxxxii Βλ. Δ.Ε.Ε. απο	 φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
cxxxiii Βλ. ένδέικτικα	  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη	 μα)
cxxxiv Πρβλ. α	 ρθρο 79 παρ. 8, σέ συνδυασμο	   μέ α	 ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
cxxxvΕφιστα	 ται  η  προσοχη	  των  αναθέτουσω	 ν  αρχω	 ν  στο  ο	 τι  πρέ	πέι  να  ζητέι	ται  η  προσκο	 μιση

δικαιολογητικω	 ν  προς απο	 δέιξη  μο	 νο των λο	γων αποκλέισμου	  και  των κριτηρι	ων έπιλογη	 ς  που
έ	χουν τέθέι	  στην παρου	 σα διακη	 ρυξη. Επισημαι	νέται, πέραιτέ	ρω, ο	 τι, η αναθέ	τουσα αρχη	  δυ	 ναται,
κατα	  το αρ.  79 παρ.  5  του ν.  4412/2016,  να  ζητέι	  απο	  προσφέ	ροντές,  σέ  οποιοδη	 ποτέ  χρονικο	
σημέι	ο κατα	  τη δια	 ρκέια της διαδικασι	ας, να υποβα	 λλουν ο	 λα η	  ορισμέ	να δικαιολογητικα	 , ο	 ταν αυτο	
απαιτέι	ται για την ορθη	  διέξαγωγη	  της διαδικασι	ας.

cxxxvi Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016.
cxxxvii Συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυται	ο έδα	 φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας

έι	ναι Έλληνας πολι	της η	  έ	χέι την έγκατα	 σταση	  του στην Ελλα	 δα, οι υποχρέω	 σέις του που αφορου	 ν
τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης καλυ	 πτουν το	 σο την κυ	 ρια ο	 σο και την έπικουρικη	  ασφα	 λιση."

cxxxviii Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016.
cxxxix Οι υπέυ	 θυνές δηλω	 σέις του παρο	 ντος τέυ	 χους υπογρα	 φονται και γι	νονται αποδέκτέ	ς συ	 μφωνα

μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 4.2. β) της παρου	 σας 
cxl Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έ	γγραφο της Αρχη	 ς «Ενημέ	ρωση για ζητη	 ματα αποδέικτικω	 ν 

φορολογικη	 ς ένημέρο	 τητας (αυτο	 ματη α	 ντληση αποδέικτικου	  - ένημέρο	 τητα σέ παρέλθο	 ντα 
χρο	 νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

cxli Εφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  την έπιλέ	ξέι ως λο	γο αποκλέισμου	 .
cxlii Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016.
cxliii Πρβλ. το μέ α.π. 2440/22-04-2021έ	γγραφο της Αρχη	 ς «Ενιαι	ο Πιστοποιητικο	  Δικαστικη	 ς 

Φέρέγγυο	 τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
cxliv  Η πλατφο	 ρμα της Ευρωπαι7κη	 ς Επιτροπη	 ς eCertis για την αναζη	 τηση ισοδυ	 ναμων πιστοποιητικω	 ν

α	 λλων  κρατω	 ν-μέλω	 ν  της  Ε.Ε  έι	ναι  διαθέ	σιμη,  χωρι	ς  κο	 στος,  στη  διαδρομη	 .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισημαι	νέται ο	 τι η ΕΑΑΔΗΣΥ έι	ναι ο αρμο	 διος έθνικο	 ς
φορέ	ας για την καταχω	 ρηση και τη	 ρηση των στοιχέι	ων του  eCertis για την Ελλα	 δα. Πρβλ. το μέ
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχέτικο	  έ	γγραφο  της  Αρχη	 ς  στον  ακο	 λουθο  συ	 νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

cxlv Εφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  τις έπιλέ	ξέι, ο	 λές η	  κα	 ποια/ές έξ αυτω	 ν, ως λο	γους αποκλέισμου	 .
cxlvi Επισημαι	νέται ο	 τι η αναθέ	τουσα αρχη	 ,  έφο	 σον μπορέ	σέι να αποδέι	ξέι,  μέ κατα	 λληλα μέ	σα, ο	 τι

συντρέ	χέι κα	 ποια απο	  τις πέριπτω	 σέις αυτέ	ς,  αποκλέι	έι  οποιονδη	 ποτέ οικονομικο	  φορέ	α απο	  τη
συμμέτοχη	  στη διαδικασι	α συ	 ναψης της δημο	 σιας συ	 μβασης. 

cxlviiΕφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  την έπιλέ	ξέι ως λο	γο αποκλέισμου	 .
cxlviii η οποι	α έκδι	δέται συ	 μφωνα μέ τις έιδικέ	ς διατα	 ξέις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαι	νέται ο	 τι 

τα πτυχι	α των έγγέγραμμέ	νων στο Μητρω	 ο Εργοληπτικω	 ν Επιχέιρη	 σέων (Μ.Ε.Ε.Π.), που έι	ναι σέ 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφέ	ρων οικονομικο	 ς φορέ	ας αναφέ	ρέι στην προσφορα	  του το τμη	 μα της συ	 μβασης που
προτι	θέται  να  αναθέ	σέι  υπο	  μορφη	  υπέργολαβι	ας  σέ  τρι	τους,  καθω	 ς  και  τους  υπέργολα	 βους  που
προτέι	νέι. Αν ο ανα	 δοχος προ	 τέινέ συγκέκριμέ	νους υπέργολα	 βους κατα	  την υποβολη	  της προσφορα	 ς
του, υποχρέου	 ται,  κατα	  την υπογραφη	  της συ	 μβασης έκτέ	λέσης,  να προσκομι	σέι  την υπέργολαβικη	
συ	 μβαση. Η Διέυθυ	 νουσα Υπηρέσι	α μπορέι	 να χορηγη	 σέι προθέσμι	α στον ανα	 δοχο κατ’ αι	τηση	  του, για

ισχυ	  κατα	  την 3η Ιουλι	ου 2019 έξακολουθου	 ν να ισχυ	 ουν ως την 1η Σέπτέμβρι	ου 2021, έφο	 σον 
πληρου	 νται οι πρου7 ποθέ	σέις του νομοθέτικου	  πλαισι	ου που ι	σχυέ έ	ως και την 2α Ιουλι	ου 2019 
(Πρβλ. α	 ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα	 θηκέ μέ την παρ. 5 του α	 ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

cxlix Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cl  Πρβλ. α	 ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
cli  Εφο	 σον έ	χέι αναφέρθέι	  σχέτικη	  απαι	τηση στο α	 ρθρο 22.Ε συμπληρω	 νέται αναλο	γως συ	 μφωνα μέ

το α	 ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
clii  Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν. 4412/2016.
cliii Συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ έγγρα	 φονται υποχρέωτικα	 : 

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

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

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 
τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012) 
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 
έδρα της στην ημεδαπή,
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

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

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

 ιέ. η Κοινοπραξι	α που καταχωρι	ζέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 293 παρα	 γραφος 3 του ν. 4072/2012
cliv Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clv  Συ	 μφωνα  μέ  τη  δια	 ταξη  του  α	 ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμέτοχη	  σέ

διαγωνισμου	 ς  δημοσι	ων  έ	ργων  χορηγέι	ται  σέ  κα	 θέ  έργοληπτικη	  έπιχέι	ρηση  έγγέγραμμέ	νη  στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ένημέρο	 τητα πτυχι	ου», η οποι	α, σέ συνδυασμο	  μέ τη βέβαι	ωση έγγραφη	 ς που έκδι	δέται
απο	  την υπηρέσι	α τη	 ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα	  «έπι	σημο κατα	 λογο αναγνωρισμέ	νων έργοληπτω	 ν
[...] και απαλλα	 σσέι τις έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις απο	  την υποχρέ	ωση να καταθέ	τουν τα έπιμέ	ρους
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την προσκο	 μιση της υπέργολαβικη	 ς συ	 μβασης μέ τον αρχικω	 ς προταθέ	ντα υπέργολα	 βο η	  α	 λλον, που
διαθέ	τέι  τα αναγκαι	α,  κατα	  την κρι	ση της υπηρέσι	ας  αυτη	 ς,  προσο	 ντα,  έφο	 σον συντρέ	χέι  σοβαρο	 ς
λο	γος. clix 

25.2 Η τη	 ρηση των υποχρέω	 σέων της παρ. 2 του α	 ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο	  υπέργολα	 βους δέν
αι	ρέι την έυθυ	 νη του κυρι	ου αναδο	χου.

25.3 .................................................................... clx

25.4  Η αναθέ	τουσα αρχη	 :

α) έλέ	γχέι την έπαγγέλματικη	  καταλληλο	 τητα του υπέργολα	 βου να έκτέλέ	σέι το προς ανα	 θέση τμη	 μα,
κατα	  την έ	ννοια του α	 ρθρου 22.Β (α	 ρθρο 75 παρ. 1 πέρ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και έπαληθέυ	 έι τη μη
συνδρομη	 , στο προ	 σωπο	  του, των λο	γω αποκλέισμου	  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	 μφωνα μέ τα κατα	  πέρι	πτωση έιδικω	 ς προβλέπο	 μένα στο α	 ρθρο
23 της παρου	 σας (α	 ρθρα 79 έ	ως 81 ν. 4412/2016). clxi

β) απαιτέι	 υποχρέωτικα	  απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α να αντικαταστη	 σέι έ	ναν υπέργολα	 βο, ο	 ταν κατο	 πιν
του έλέ	γχου και της έπαλη	 θέυσης της ως α	 νω πέρι	πτωσης (α), διαπιστω	 νέται ο	 τι δέν πληρου	 νται οι
ο	 ροι  έπαγγέλματικη	 ς  καταλληλλο	 τητας  του  υπέργολα	 βου  η	  ο	 ταν  συντρέ	χουν  οι  ως  α	 νω  λο	γοι
αποκλέισμου	  του.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κα	 θέ διαφορα	  μέταξυ	  των συμβαλλο	 μένων μέρω	 ν που προκυ	 πτέι η	  σχέτι	ζέται μέ την  έρμηνέι	α και/ η	
το κυ	 ρος και/η	  την έφαρμογη	  και/η	  την έκτέ	λέση της συμβα	 σης  έπιλυ	 έται μέ την α	 σκηση προσφυγη	 ς
η	  αγωγη	 ς στο διοικητικο	  έφέτέι	ο της πέριφέ	ρέιας, στην οποι	α έ	χέι υπογρα	 φέι η συ	 μβαση συ	 μφωνα μέ
τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου clxii

Τα  συμβαλλο	 μένα  μέ	ρη  συμφωνου	 ν  και  συναποδέ	χονται  ο	 τι  ο	 λές  οι  διαφορέ	ς  που  προκυ	 πτουν  η	
σχέτι	ζονται μέ την  έρμηνέι	α και/ η	  το κυ	 ρος και/η	  την έφαρμογη	  και/η	  την έκτέ	λέση  της  συ	 μβασης,

δικαιολογητικα	  στους διαγωνισμου	 ς.” Επισημαι	νέται ο	 τι, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 22  (Τροποποιη	 σέις
του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρω	 το έδα	 φιο της πέρι	πτωσης 31 της
παραγρα	 φου 1 του α	 ρθρου 377 αντικαθι	σταται ως έξη	 ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των
α	 ρθρων 80 έ	ως 110, τα οποι	α παραμέ	νουν σέ ισχυ	  μέ	χρι την έ	κδοση του προέδρικου	  διατα	 γματος
του α	 ρθρου 83, των παραγρα	 φων 4 και 5 του α	 ρθρου 20 και της παραγρα	 φου 1 α του α	 ρθρου 176».

clvi Στην  πέρι	πτωση  ο	 μως  που  η  Ενημέρο	 τητα  Πτυχι	ου  δέν  καλυ	 πτέι  τις  έισφορέ	ς  έπικουρικη	 ς
ασφα	 λισης, τα σχέτικα	  δικαιολογητικα	  υποβα	 λλονται ξέχωριστα	 .

clvii Μο	 νο στην πέρι	πτωση που έ	χέι έπιλέγέι	 απο	  την αναθέ	τουσα αρχη	  ως λο	γος αποκλέισμου	 .
clviii Πρβ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016.
clix Πρβλ. α	 ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
clx Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να προβλέ	πουν στα έ	γγραφα της συ	 μβασης ο	 τι, κατο	 πιν αιτη	 ματος

του υπέργολα	 βου και έφο	 σον η φυ	 ση της συ	 μβασης το έπιτρέ	πέι, η αναθέ	τουσα αρχη	  καταβα	 λλέι
απέυθέι	ας  στον  υπέργολα	 βο  την  αμοιβη	  του  για  την  έκτέ	λέση  προμη	 θέιας,  υπηρέσι	ας  η	  έ	ργου,
δυνα	 μέι  συ	 μβασης  υπέργολαβι	ας  μέ  τον  ανα	 δοχο.  Στην  πέρι	πτωση  αυτη	 ,  στα  έ	γγραφα  της
συ	 μβασης καθορι	ζονται τα έιδικο	 τέρα μέ	τρα η	  οι μηχανισμοι	  που έπιτρέ	πουν στον κυ	 ριο ανα	 δοχο
να έγέι	ρέι αντιρρη	 σέις ως προς αδικαιολο	γητές πληρωμέ	ς,  καθω	 ς και οι  ρυθμι	σέις που αφορου	 ν
αυτο	 ν  τον  τρο	 πο  πληρωμη	 ς.  Στην πέρι	πτωση αυτη	  δέν αι	ρέται  η  έυθυ	 νη  του κυ	 ριου αναδο	χου.
Συμπληρω	 νέται αναλο	γως.

clxi  Πρβλ. α	 ρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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έπιλυ	 ονται οριστικα	  απο	  διαιτητικο	  δικαστη	 ριο /ο	 ργανο  το οποι	ο διορι	ζέται και διέξα	 γέι τη διαιτησι	α
συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις που έκα	 στοτέ ισχυ	 ουν για τις διαιτησι	ές του Δημοσι	ου. (Κατα	  παρέ	κκλιση
απο	  τις  διατα	 ξέις  που  ισχυ	 ουν  για  τις  διαιτησι	ές  του  Δημοσι	ου,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	   μπορέι	  να
καθορι	σέι στο σημέι	ο αυτο	 , κατα	  πέρι	πτωση, το πέριέχο	 μένο της διαιτητικη	 ς ρη	 τρας συ	 μφωνα μέ τον
έπιλέγέ	ντα  φορέ	α  διαιτησι	ας,  πέριέ	χον  μέταξυ	  α	 λλων,  τους  κανο	 νές  που  διέ	πουν  τον  ορισμο	  των
διαιτητω	 ν, τους έφαρμοστέ	ους κανο	 νές διαιτησι	ας, την έ	δρα του διαιτητικου	  δικαστηρι	ου (η	  οργα	 νου),
τις  αμοιβέ	ς  των διαιτητω	 ν  (έφο	 σον δέν ορι	ζονται  απο	  τους έφαρμοστέ	ους κανο	 νές διαιτησι	ας),  τη
γλω	 σσα στην οποι	α θα διέξαχθέι	 η διαιτησι	α και κα	 θέ α	 λλο σχέτικο	  θέ	μα).
 
Η διέξαγωγη	  της διαιτησι	ας υπο	 κέιται στον «Κανονισμο	  Διαφα	 νέιας στις δυνα	 μέι Συνθη	 κης Διαιτησι	ές
Επένδυτω	 ν-Κρατω	 ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπη	 ς
των  Ηνωμέ	νων  Εθνω	 ν  για  το  Διέθνέ	ς  Εμπορικο	  Δι	καιο  (UNCITRAL),  οι  διατα	 ξέις  του  οποι	ου
κατισχυ	 ουν των έφαρμοστέ	ων κανο	 νων διαιτησι	ας  που καθορι	ζονται  συ	 μφωνα μέ  την παρ.  3  του
α	 ρθρου 175 ν. 4412/2016, 
Της  προσφυγη	 ς  στο  διαιτητικο	  δικαστη	 ριο/  ο	 ργανο  προηγέι	ται  στα	 διο  συμβιβαστικη	 ς  έπι	λυσης
διαφορω	 ν. Για τη συμβιβαστικη	  έπι	λυση της διαφορα	 ς συγκροτέι	ται Συμβου	 λιο Επι	λυσης Διαφορω	 ν
(ΣΕΔ). Η αμοιβη	  κα	 θέ μέ	λους του ΣΕΔ καθορι	ζέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
πέρι	  αμοιβη	 ς  διαμέσολαβητη	 .  Κατα	  τα  λοιπα	  έφαρμο	 ζονται  οι  παρ.  7  και  8  του  α	 ρθρου  176  ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έ	γκριση  κατασκέυη	 ς  του  δημοπρατου	 μένου  έ	ργου,  αποφασι	στηκέ  μέ  την  υπ’  αριθμ.
145/2021 απο	 φαση Δ.Σ πέρι	  έ	γκρισης Τέχνικου	  Προγρα	 μματος 2022  και η υπ΄ αριθμ.  223/2021
αποφα	 σέις  του  Δ.Σ.  πέρι	  ψη	 φισης  του  πρου7 πολογισμου	  του  Δη	 μου  Χαλκιδέ	ων,  οικονομικου	
έ	τους 2022.

26.2  Ο  Κυ	 ριος  του  Έργου  μπορέι	  να  έγκαταστη	 σέι  για  το  έ	ργο  αυτο	  Τέχνικο	  Συ	 μβουλο.  Ο
Ανα	 δοχος  του  έ	ργου,  έ	χέι  την  υποχρέ	ωση  να  διέυκολυ	 νέι  τις  δραστηριο	 τητές  του  Τέχνικου	
Συμβου	 λου, που πηγα	 ζουν απο	  τη συμβατικη	  σχέ	ση της Υπηρέσι	ας μέ αυτο	 ν.

26.3 Οι  προσφέ	ροντές,  μέ  την  υποβολη	  της  προσφορα	 ς  τους,  αποδέ	χονται  ανέπιφυ	 λακτα  τους
ο	 ρους της παρου	 σας Διακη	 ρυξης 

26.  4 Η  Αναθέ	τουσα  Αρχη	  ένημέρω	 νέι  το  φυσικο	  προ	 σωπο  που  υπογρα	 φέι  την  προσφορα	  ως
προσφέ	ρων η	  ως νο	 μιμος έκπρο	 σωπος προσφέ	ροντος, ο	 τι η ι	δια η	  και τρι	τοι, κατ’ έντολη	  και για
λογαριασμο	  της,  θα  έπέξέργα	 ζονται  προσωπικα	  δέδομέ	να που πέριέ	χονται  στους φακέ	λους  της
προσφορα	 ς και τα αποδέικτικα	  μέ	σα τα οποι	α υποβα	 λλονται σέ αυτη	 ν, στο πλαι	σιο του παρο	 ντος
Διαγωνισμου	 ,  για  το  σκοπο	  της  αξιολο	 γησης  των  προσφορω	 ν  και  της  ένημέ	ρωσης  έ	τέρων
συμμέτέχο	 ντων σέ αυτο	 ν, λαμβα	 νοντας κα	 θέ έυ	 λογο μέ	τρο για τη διασφα	 λιση του απο	 ρρητου και
της  ασφα	 λέιας  της  έπέξέργασι	ας  των  δέδομέ	νων  και  της  προστασι	ας  τους  απο	  κα	 θέ  μορφη	 ς
αθέ	μιτη  έπέξέργασι	α,  συ	 μφωνα  μέ  τις  διατα	 ξέις  της  κέι	μένης  νομοθέσι	ας  πέρι	  προστασι	ας
προσωπικω	 ν δέδομέ	νων.
26.  5 Αν,  μέτα	  απο	  την  τυχο	 ν  οριστικοποι	ηση  της  έ	κπτωσης  του  αναδο	 χου,  συ	 μφωνα  μέ  τα
έιδικο	 τέρα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  160 του  ν.  4412/2016,   η  Προι7σταμέ	νη  Αρχη	  αποφασι	σέι  την

clxii Πρβλ α	 ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έ	γγραφα της συ	 μβασης, για έ	ργα πρου7 πολογισμου	  ανω	 τέρου 
των δέ	κα έκατομμυρι	ων (10.000.000) έυρω	 , μπορέι	 να έγκριθέι	 και να πέριληφθέι	 ρη	 τρα πέρι	 
διαιτητικη	 ς έπι	λυσης κα	 θέ διαφορα	 ς που προκυ	 πτέι σχέτικα	  μέ την έφαρμογη	 , την έρμηνέι	α η	  το 
κυ	 ρος της συ	 μβασης. Για έ	ργα κατω	 τέρου πρου7 πολογισμου	 , απαιτέι	ται για τη συμπέρι	ληψη 
αντι	στοιχης ρη	 τρας η συ	 μφωνη γνω	 μη του αρμο	 διου τέχνικου	  συμβουλι	ου. Μπορέι	 να τέθέι	 στο 
σημέι	ο αυτο	  η	  στην ΕΣΥ. Στα συμβατικα	  τέυ	 χη που έ	χέι πέριληφθέι	 ρη	 τρα πέρι	 διαιτητικη	 ς έπι	λυσης, 
δυ	 ναται να προβλέ	πέται στα	 διο συμβιβαστικη	 ς έπι	λυσης κα	 θέ διαφορα	 ς, που προηγέι	ται της 
προσφυγη	 ς στη διαιτησι	α 
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ολοκλη	 ρωση του έ	ργου, προσκαλέι	  τον έπο	 μένο κατα	  σέιρα	  μέιοδο	 τη του παρο	 ντος  διαγωνισμου	
και  του  προτέι	νέι  να  αναλα	 βέι  αυτο	 ς  το  έ	ργο ολοκλη	 ρωσης της έ	κπτωτης έργολαβι	ας,  μέ  τους
ι	διους  ο	 ρους  και  πρου7 ποθέ	σέις  και  βα	 σέι  της  προσφορα	 ς  που  υπέ	βαλέ  στον  διαγωνισμο	 .  Η
συ	 μβαση έκτέ	λέσης συνα	 πτέται, έφο	 σον έντο	 ς δέκαπέ	ντέ (15) ημέρω	 ν απο	  την κοινοποι	ηση της
προ	 τασης πέριέ	λθέι στην Προι7σταμέ	νη Αρχη	  έ	γγραφη και ανέπιφυ	 λακτη αποδοχη	  της. Η α	 πρακτη
πα	 ροδος  της  προθέσμι	ας  θέωρέι	ται  ως  απο	 ρριψη  της  προ	 τασης.  Αν  ο  ανωτέ	ρω  μέιοδο	 της  δέν
δέχθέι	  την προ	 ταση συ	 ναψης συ	 μβασης, η Προι7σταμέ	νη Αρχη	  προσκαλέι	  τον έπο	 μένο κατα	  σέιρα	
μέιοδο	 τη,  ακολουθω	 ντας  κατα	  τα  λοιπα	  την  ι	δια  διαδικασι	α.  Εφο	 σον  και  αυτο	 ς  απορρι	ψέι  την
προ	 ταση, η Προι7σταμέ	νη Αρχη	  για την ανα	 δέιξη αναδο	 χου στο έ	ργο προσφέυ	 γέι κατα	  την κρι	ση
της  έι	τέ  στην  ανοικτη	  δημοπρασι	α  έι	τέ  στη  διαδικασι	α  μέ  διαπραγμα	 τέυση,  κατα	  τις  οικέι	ές
διατα	 ξέις του ν. 4412/2016.
Η  διαδικασι	α  της  παρου	 σας  δέν  έφαρμο	 ζέται  μο	 νο  στην  πέρι	πτωση  που  η  Προι7σταμέ	νη  Αρχη	
κρι	νέι,  ο	 τι  οι  παραπα	 νω  προσφορέ	ς  δέν  έι	ναι  ικανοποιητικέ	ς  για  τον  κυ	 ριο  του  έ	ργου  η	  έ	χουν
έπέ	λθέι  λο	 γω  έφαρμογη	 ς  νέ	ων  κανονισμω	 ν  αλλαγέ	ς  στον  τρο	 πο  κατασκέυη	 ς  του  έ	ργου,  ένω	
μπορέι	  να  έφαρμο	 ζέται  αναλογικα	  και  σέ  πέρι	πτωση  ολοκλη	 ρωσης  του  έ	ργου,  υ	 στέρα  απο	
αυτοδι	καιη δια	 λυση της συ	 μβασης κατο	 πιν πτω	 χέυσης του αναδο	 χου η	  δια	 λυση μέ υπαιτιο	 τητα
του κυρι	ου του έ	ργου κατα	  τις κέι	μένές διατα	 ξέις.
26.6 ………………………………………….clxiii

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

           ΧΑΛΚΙΔΑ   25-08-2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Ν.Ε.Μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ     
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

      

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η   ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Χ.

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ     
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μέ την αριθμο	  πρωτ. ……………………………………………… απο	 φαση

clxiii Στο παρο	 ν σημέι	ο της Διακη	 ρυξης η	  στην ΕΣΥ μπορέι	 να τέθέι	 ρητα	  η προ	 βλέψη για τη συ	 σταση 
κατασκέυαστικη	 ς κοινοπραξι	ας, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 165 παρ. 4-6 του ν.
4412/2016.
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………………………………………………………………………………………………………

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  της  κα.  Προέδρου  και  τα

έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτής, ψηφίζοντας

κατά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόρδης Δήμος και έχοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 παρ. 1 

περ. θ΄ του Ν. 4623/19

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4782/2021 

- το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 29839/26-08-2022 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Νέων Έργων

και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 - τη Διακήρυξη του έργου.

                                                        

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.

Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος στον Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄φάση ) -Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566»,

προϋπολογισμού 139.500,00 € με Φ.Π.Α.   

                    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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