
 

  

   
 

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ », Εκτιμώμενης αξίας  1.224.525,00 € Ευρώ (ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ) 

και αναλυ� εται σε: 

Δαπα� νη Εργασιω� ν 714.352,41 Ευρώ 
Γενικα�  ε�ξοδα και Όφελος εργολα� βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 128.583,43 Ευρώ 

Απρο� βλεπταi (ποσοστου�  15% επι� της δαπα� νης εργασιω� ν και του κονδυλι�ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 126.440,38 
Ευρώ , που αναλω� νονται συ� μφωνα με τους ο� ρους του α� ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, 

σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .   

 

1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: [45233120-6] – Έργα οδοποιίας. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό  183268 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής www.acharnes.gr/enimerosi. 

3. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/10/2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 11/10/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.   

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από 

την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4782/2021. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών 

(13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 

διαδικασία εγγραφής. 

9. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) 
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τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν 

και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία. 

10. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

11. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 
που δραστηριοποιούνται 

στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

 

12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες, από την ημερομηνία 

υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 19.750,40 €, χρόνου ισχύος δεκατριών (13) μηνών και 

τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

14. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών.   

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7333.002  Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, του Δήμου. Το έργο 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. 

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αχαρνών 

με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

           

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 

 

 

Ακριβες Αντίγραφο 

                                                      
i Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ 1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673 Αχαρνές  

ΕΡΓΟ: 

 
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 
2019-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ. 

 
 

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

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

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

 

 
4 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

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

 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ 

 ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  987.520,16 € Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 

 
που θα διεξαχθει) συ) μφωνα με:  

α) τις διατα) ξεις 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 Αναθε)τουσα αρχη) : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
                         Αριθμο) ς Φορολογικου)  Μητρω) ου (Α.Φ.Μ.): 997833057 
                         Κωδικο) ς ηλεκτρονικη) ς τιμολο)γησης (δεν απαιτει)ται)5 

Οδο) ς  : Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. : 13673 
Τηλ. : 2132072435 – 435 - 448 
Γενικη)  Διευ) θυνση 
στο Διαδι)κτυο 
(URL)                       

  
 
www.acharnes.gr 

E-mail : akolokouri@acharnes.gr 
Πληροφορι)ες:  : Αλεξάνδρα Κολοκούρη 

1.2       Εργοδο) της η)  Κυ) ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
1.3       φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
1.4       Προϊσταμε)νη Αρχη)  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
1.5       Διευθυ) νουσα Υπηρεσι)α : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
1.6       Αρμο) διο Τεχνικο)  Συμβου) λιο : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΣΔΕΠΑ) 

 
Εφο) σον οι ανωτε)ρω υπηρεσι)ες μεταστεγασθου) ν κατα)  τη δια) ρκεια της διαδικασι)ας συ) ναψης η)  
εκτε)λεσης του ε)ργου, υποχρεου) νται να δηλω) σουν α) μεσα τα νε)α τους στοιχει)α στους 
προσφε)ροντες η)  στον ανα) δοχο. 
Εφο) σον οι ανωτε)ρω υπηρεσι)ες η) /και τα αποφαινο) μενα ο) ργανα του Φορε)α Κατασκευη) ς 
καταργηθου) ν, συγχωνευτου) ν η)  με οποιονδη) ποτε τρο) πο μεταβληθου) ν κατα)  τη δια) ρκεια της 
διαδικασι)ας συ) ναψης η)  εκτε)λεσης του ε)ργου, υποχρεου) νται να δηλω) σουν α) μεσα, στους 
προσφε)ροντες6 η)  στον ανα) δοχο τα στοιχει)α των υπηρεσιω) ν η)  αποφαινο) μενων οργα) νων, τα οποι)α 
κατα)  τον νο) μο αποτελου) ν καθολικο)  δια) δοχο των εν λο)γω οργα) νων που υπεισε)ρχονται στα 
δικαιω) ματα και υποχρεω) σεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε)γγραφα της συ) μβασης κατα)  την ε)ννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του α) ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρο) ντα ηλεκτρονικο)  διαγωνισμο) , ει)ναι τα ακο) λουθα : 
α) η παρου) σα διακη) ρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο Συ) μβασης (ΕΕΕΣ)7   
γ) το ε)ντυπο οικονομικη) ς προσφορα) ς, ο) πως παρα) γεται απο)  την ειδικη)  ηλεκτρονικη)  φο) ρμα του 
υποσυστη) ματος, 
δ) ο προϋπολογισμο) ς δημοπρα) τησης,  
ε) το τιμολο)γιο δημοπρα) τησης,  
στ) η ειδικη)  συγγραφη)  υποχρεω) σεων, 
ζ) η τεχνικη)  συγγραφη)  υποχρεω) σεων  
η) το τευ)χος συμπληρωματικω) ν τεχνικω) ν προδιαγραφω) ν, 
θ) το υπο) δειγμα ….8 
ι) το τευ) χος τεχνικη) ς περιγραφη) ς, 
ια) η τεχνικη)  μελε)τη, 
ιβ) τυχο) ν συμπληρωματικε)ς πληροφορι)ες και διευκρινι)σεις που θα παρασχεθου) ν απο)  την 
αναθε)τουσα αρχη)   επι) ο) λων των ανωτε)ρω 
ιγ) ............................9 
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2.2 Προσφε)ρεται ελευ) θερη, πλη) ρης, α) μεση και δωρεα) ν ηλεκτρονικη)  προ) σβαση στα ε)γγραφα της 
συ) μβασης10 στον ειδικο) , δημο) σια προσβα) σιμο, χω) ρο «ηλεκτρονικοι) διαγωνισμοι)» της πυ) λης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελι)δα της αναθε)τουσας αρχη) ς (http://www.acharnes.gr/) 
αναρτα) ται σχετικη)  ενημε)ρωση με αναφορα)  στον συστημικο)  αριθμο)  διαγωνισμου)  και διασυ) νδεση 
στον ανωτε)ρω ψηφιακο)  χω) ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα) θε ει)δους επικοινωνι)α και ανταλλαγη)  πληροφοριω) ν πραγματοποιει)ται με)σω της διαδικτυακη) ς 
πυ) λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
2.3 Εφο) σον ε)χουν ζητηθει) εγκαι)ρως, η) τοι ε)ως την 27/09/202111  η αναθε)τουσα αρχη)  παρε)χει σε 
ο) λους τους προσφε)ροντες που συμμετε)χουν στη διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης συμπληρωματικε)ς 
πληροφορι)ες σχετικα)  με τα ε)γγραφα της συ) μβασης, το αργο) τερο στις 01/10/202112 
 
Απαντη) σεις σε τυχο) ν διευκρινι)σεις που ζητηθου) ν, αναρτω) νται στον δημο) σια προσβα) σιμο 
ηλεκτρονικο)  χω) ρο του διαγωνισμου)  στην προαναφερο) μενη πυ) λη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζι) με τα υπο) λοιπα ε)γγραφα της συ) μβασης προς ενημε)ρωση των 
ενδιαφερο) μενων οικονομικω) ν φορε)ων, οι οποι)οι ει)ναι υποχρεωμε)νοι να ενημερω) νονται με δικη)  
τους ευθυ) νη με)σα απο)  τον υπο) ψη ηλεκτρονικο)  χω) ρο. 
 
Η αναθε)τουσα αρχη)  παρατει)νει την προθεσμι)α παραλαβη) ς των προσφορω) ν, ου) τως ω) στε ο) λοι οι 
ενδιαφερο) μενοι οικονομικοι) φορει)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) λουθες περιπτω) σεις: 
 
α) ο) ταν, για οποιονδη) ποτε λο)γο, προ) σθετες πληροφορι)ες, αν και ζητη) θηκαν απο)  τον οικονομικο)  
φορε)α ε)γκαιρα, δεν ε)χουν παρασχεθει) το αργο) τερο τε)σσερις (4) ημε)ρες πριν απο)  την προθεσμι)α 
που ορι)ζεται για την παραλαβη)  των προσφορω) ν,  
 
β) ο) ταν τα ε)γγραφα της συ) μβασης υφι)στανται σημαντικε)ς αλλαγε)ς.  
 
Η δια) ρκεια της παρα) τασης θα ει)ναι ανα) λογη με τη σπουδαιο) τητα των πληροφοριω) ν που 
ζητη) θηκαν η)  των αλλαγω) ν. 
 
Όταν οι προ) σθετες πληροφορι)ες δεν ε)χουν ζητηθει) ε)γκαιρα η)  δεν ε)χουν σημασι)α για την 
προετοιμασι)α κατα) λληλων προσφορω) ν, η παρα) ταση της προθεσμι)ας εναπο) κειται στη διακριτικη)  
ευχε)ρεια της αναθε)τουσας αρχη) ς. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων 
της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ13. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 14, 
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β) δεν θα ενεργη) σουν αθε)μιτα, παρα) νομα η)  καταχρηστικα)  καθ  ́ο) λη τη δια) ρκεια της διαδικασι)ας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορε)ς υποβα) λλονται απο)  τους ενδιαφερομε)νους ηλεκτρονικα) , με)σω της 
διαδικτυακη) ς πυ) λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με)χρι την καταληκτικη)  
ημερομηνι)α και ω) ρα που ορι)ζεται στο α) ρθρο 18 της παρου) σας διακη) ρυξης, σε ηλεκτρονικο)  
φα) κελο του υποσυστη) ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρα) φονται, τουλα) χιστον,  με 
προηγμε)νη ηλεκτρονικη)  υπογραφη) , η οποι)α υποστηρι)ζεται απο)  αναγνωρισμε)νο 
(εγκεκριμε)νο) πιστοποιητικο) , συ) μφωνα με την παρ. 2 του α) ρθρου 37 του ν. 4412/2016.15   
 
Για τη συμμετοχη)  στην παρου) σα διαδικασι)α οι ενδιαφερο) μενοι οικονομικοι) φορει)ς ακολουθου) ν  τη  
διαδικασι)α εγγραφη) ς του α) ρθρου 5 παρ. 1.2 ε)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 ε)νωση οικονομικω) ν φορε)ων υποβα) λλει κοινη)  προσφορα) , η οποι)α υποχρεωτικα)  
υπογρα) φεται, συ) μφωνα με τα ανωτε)ρω, ει)τε απο)  ο) λους τους οικονομικου) ς φορει)ς που 
αποτελου) ν την ε)νωση, ει)τε απο)  εκπρο) σωπο)  τους, νομι)μως εξουσιοδοτημε)νο. Στην προσφορα) ,  
προσδιορι)ζεται η ε)κταση και το ει)δος της συμμετοχη) ς του κα) θε με)λους της ε)νωσης, 
συμπεριλαμβανομε)νης της κατανομη) ς αμοιβη) ς μεταξυ)  τους, καθω) ς και ο 
εκπρο) σωπος/συντονιστη) ς αυτη) ς. Η εν λο) γω δη) λωση περιλαμβα) νεται ει)τε στο ΕΕΕΣ (Με)ρος ΙΙ. 
Ενο) τητα Α) ει)τε στη συνοδευτικη)  υπευ) θυνη δη) λωση που δυ) ναται να υποβα) λλουν τα με)λη της 
ε)νωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) Ένας (υπο)φάκελος   με   την   ένδειξη   «Οικονομική   Προσφορά»   στον   οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά 
την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με 
τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την 
οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει 
να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
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χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται 
στο άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή16, με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.17 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, 
στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του 
ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, 
ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό 
στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - 
ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α 
του άρθρου 95 του ν.4412/2016.18 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους 
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το 
υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής 
προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται 
στο υποσύστημα.  
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Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με 
σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι 
τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.19 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτω) σεις που με την προσφορα)  υποβα) λλονται δημο) σια η) /και ιδιωτικα)  ε)γγραφα, ει)τε 
ε)χουν παραχθει) απο)  τον ι)διο τον προσφε)ροντα ει)τε απο)  τρι)τους, αυτα)  γι)νονται αποδεκτα) , ανα)  

περι)πτωση, συ) μφωνα με  την παρ. β του α) ρθρου 4.2.της παρου) σας20  

η) Έως την ημε)ρα και ω) ρα αποσφρα) γισης των προσφορω) ν προσκομι)ζονται, με ευθυ) νη του 

οικονομικου)  φορε)α, στην αναθε)τουσα αρχη) , σε ε)ντυπη μορφη)  και σε κλειστο)  φα) κελο, στον οποι)ο 
αναγρα) φεται ο αποστολε)ας και ως παραλη) πτης η Επιτροπη)  Διαγωνισμου)  του παρο) ντος 
διαγωνισμου) , τυχο) ν στοιχει)α της ηλεκτρονικη) ς προσφορα) ς του, η) τοι των υποφακε)λων 
«Δικαιολογητικα)  Συμμετοχη) ς» και «Οικονομικη)  Προσφορα) », τα οποι)α απαιτει)ται να 
προσκομισθου) ν σε πρωτο) τυπα η)  ακριβη)  αντι)γραφα21. 

Τε)τοια στοιχει)α και δικαιολογητικα)  ενδεικτικα)  ει)ναι : 

i) η πρωτο) τυπη εγγυητικη)  επιστολη)  συμμετοχη) ς, πλην των περιπτω) σεων που αυτη)  εκδι)δεται 
ηλεκτρονικα) , α) λλως η προσφορα)  απορρι)πτεται ως απαρα) δεκτη, συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα 
οριζο) μενα στο α) ρθρο 4.1. γ) της παρου) σας, 

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

iii) ιδιωτικα)  ε)γγραφα τα οποι)α δεν  ε)χουν επικυρωθει) απο)  δικηγο) ρο η)  δεν φε)ρουν θεω) ρηση απο)  
υπηρεσι)ες και φορει)ς της περι)πτωσης α της παρ. 2 του α) ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η)  δεν 
συνοδευ) ονται απο)  υπευ) θυνη δη) λωση για την ακρι)βεια)  τους, καθω) ς και 

iv) αλλοδαπα)  δημο) σια ε)ντυπα ε)γγραφα που φε)ρουν την επισημει)ωση της Χα) γης (Apostille), η)  
προξενικη)  θεω) ρηση και δεν ε)χουν επικυρωθει)  απο)  δικηγο) ρο.  

Σε περι)πτωση μη υποβολη) ς ενο) ς η)  περισσο) τερων απο)  τα ως α) νω στοιχει)α και δικαιολογητικα)  που 
υποβα) λλονται σε ε)ντυπη μορφη) , πλην της πρωτο) τυπης εγγυ) ησης συμμετοχη) ς, δυ) ναται να 
συμπληρω) νονται και να υποβα) λλονται συ) μφωνα με το α) ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)22 που 

υποβάλλεται σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,23  μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του 
υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση / Αξιολόγηση /  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετα)  την καταληκτικη)  ημερομηνι)α υποβολη) ς προσφορω) ν, ο) πως ορι)ζεται στο α) ρθρο 18 της 
παρου) σας, και πριν απο)  την ηλεκτρονικη)  αποσφρα) γιση, πιστοποιημε)νος χρη) στης της 
Αναθε)τουσας Αρχη) ς μεταβιβα) ζει την αρμοδιο) τητα διαχει)ρισης του ηλεκτρονικου)  διαγωνισμου)  σε 
πιστοποιημε)νο χρη) στη της Επιτροπη) ς Διαγωνισμου) . 
 
 
β) Η αναθε)τουσα αρχη)  διαβιβα) ζει στον Προ) εδρο της Επιτροπη) ς Διαγωνισμου)  τους κλειστου) ς 
φακε)λους  με τις πρωτο) τυπες εγγυη) σεις συμμετοχη) ς, που ε)χουν προσκομιστει), πριν απο)  την 
ημερομηνι)α και ω) ρα αποσφρα) γισης των προσφορω) ν που ορι)ζεται, ομοι)ως, στο α) ρθρο 18 της 
παρου) σας.   
 
Η  Επιτροπη)  Διαγωνισμου) 24, κατα)  την ημερομηνι)α και ω) ρα που ορι)ζεται στο α) ρθρο 18, προβαι)νει 
σε ηλεκτρονικη)  αποσφρα) γιση του υποφακε)λου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
υποφακε)λου “Οικονομική Προσφορά”, χωρι)ς να παρε)χει στους προσφε)ροντες προ) σβαση στα 
υποβληθε)ντα δικαιολογητικα)  συμμετοχη) ς η)  στις υποβληθει)σες οικονομικε)ς προσφορε)ς. 
 
γ)  Μετα)  την ως α) νω αποσφρα) γιση, και πριν απο)  την ε)κδοση οποιασδη) ποτε απο) φασης σχετικα)  με 
την αξιολο)γηση των προσφορω) ν της παρου) σας, η Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , προβαι)νει στις 
ακο) λουθες ενε)ργειες25: 
 
(i) αναρτα)  στον ηλεκτρονικο)  χω) ρο «Συνημμε)να Ηλεκτρονικου)  Διαγωνισμου) », τον σχετικο)  
κατα) λογο προσφερο) ντων, ο) πως αυτο) ς παρα) γεται απο)  το υποσυ) στημα, με δικαι)ωμα προ) σβασης 
μο) νον στους προσφε)ροντες,  
 
ii) ελε)γχει εα) ν προσκομι)στηκαν οι απαιτου) μενες πρωτο) τυπες εγγυητικε)ς επιστολε)ς συμμετοχη) ς 
συ) μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του α) ρθρου 3 της παρου) σας. Η προσφορα)  οικονομικου)  φορε)α που 
παρε)λειψε ει)τε να προσκομι)σει την απαιτου) μενη πρωτο) τυπη εγγυ) ηση συμμετοχη) ς, σε περι)πτωση 
υποβολη) ς ε)γχαρτης εγγυ) ησης συμμετοχη) ς, ει)τε να υποβα) λει την απαιτου) μενη εγγυ) ηση 
ηλεκτρονικη) ς ε)κδοσης στον οικει)ο ηλεκτρονικο)  (υπο) )- φα) κελο με)χρι την καταληκτικη)  ημερομηνι)α 
υποβολη) ς των προσφορω) ν, απορρι)πτεται ως απαρα) δεκτη, μετα)  απο)  γνω) μη της Επιτροπη) ς 
Διαγωνισμου) , η οποι)α συντα) σσει πρακτικο) , στο οποι)ο περιλαμβα) νονται τα αποτελε)σματα του 
ανωτε)ρω ελε)γχου και υποβα) λλει στην αναθε)τουσα αρχη)  το σχετικο)  ηλεκτρονικο)  αρχει)ο, ως 
“εσωτερικο) ”, με)σω της λειτουργι)ας “επικοινωνι)α” του υποσυστη) ματος, προς ε)γκριση για τη λη) ψη 
απο) φασης απο) ρριψης της προσφορα) ς, συ) μφωνα με την παρ. 1 του α) ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετα)  την ε)κδοση της απο) φασης ε)γκρισης του ανωτε)ρω πρακτικου)  για την απο) ρριψη της 
προσφορα) ς, η αναθε)τουσα αρχη)  κοινοποιει) την απο) φαση σε ο) λους τους προσφε)ροντες. 
Η απο) φαση απο) ρριψης της προσφορα) ς εκδι)δεται πριν απο)  την ε)κδοση οποιασδη) ποτε α) λλης 
απο) φασης σχετικα)  με την αξιολο)γηση των προσφορω) ν της παρου) σας διαδικασι)ας.26  
 
iii) Στη συνε)χεια διαβιβα) ζει τον σχετικο)  κατα) λογο προσφερο) ντων, κατα)  σειρα)  μειοδοσι)ας, στην 
αναθε)τουσα αρχη)  και στους προσφε)ροντες, προκειμε)νου να λα) βουν γνω) ση και αναρτα)  στον 
ηλεκτρονικο)  χω) ρο «Συνημμε)να Ηλεκτρονικου)  Διαγωνισμου) », τον ως α) νω κατα) λογο, με δικαι)ωμα 
προ) σβασης μο) νο στους προσφε)ροντες. 
 
δ) Ακολου) θως, η Επιτροπη)  Διαγωνισμου)  προβαι)νει, κατα)  σειρα)  μειοδοσι)ας, σε ε)λεγχο της 
ολο)γραφης και αριθμητικη) ς αναγραφη) ς του ενιαι)ου ποσοστου)  ε)κπτωσης, βα) σει της παραγωγη) ς 
σχετικου)  ψηφιακου)  αρχει)ου, με)σα απο)  το υποσυ) στημα.  
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ε) Όλες οι οικονομικε)ς προσφορε)ς, μετα)  τις τυχο) ν αναγκαι)ες διορθω) σεις, καταχωρι)ζονται, κατα)  τη 
σειρα)  μειοδοσι)ας, στο πρακτικο)  της επιτροπη) ς.  
 
στ) Στη συνε)χεια, η Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , την ι)δια ημε)ρα, ελε)γχει τα δικαιολογητικα)  συμμετοχη) ς 
του α) ρθρου 24.2 της παρου) σας, κατα)  τη σειρα)  της μειοδοσι)ας, αρχι)ζοντας απο)  τον πρω) το 
μειοδο) τη. Αν η ολοκλη) ρωση του ελε)γχου αυτου)  δεν ει)ναι δυνατη)  την ι)δια με)ρα, λο)γω του μεγα) λου 
αριθμου)  των προσφορω) ν, ελε)γχονται τουλα) χιστον οι δε)κα (10) πρω) τες κατα)  σειρα)  μειοδοσι)ας. 
Στην περι)πτωση αυτη)   η διαδικασι)α συνεχι)ζεται τις επο) μενες εργα) σιμες ημε)ρες27. 
 
ζ) Η Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , παρα) λληλα με τις ως α) νω ενε)ργειες, επικοινωνει) με τους εκδο) τες που 
αναγρα) φονται στις υποβληθει)σες εγγυητικε)ς επιστολε)ς, προκειμε)νου να διαπιστω) σει την 
εγκυρο) τητα)  τους.28 Αν διαπιστωθει) πλαστο) τητα εγγυητικη) ς επιστολη) ς, ο υποψη) φιος αποκλει)εται 
απο)  τον διαγωνισμο) , υποβα) λλεται μηνυτη) ρια αναφορα)  στον αρμο) διο εισαγγελε)α.  
 
η) Η περιγραφο) μενη διαδικασι)α καταχωρει)ται στο πρακτικο)  της Επιτροπη) ς Διαγωνισμου)  η)  σε 
παρα) ρτημα)  του, που υπογρα) φεται απο)  τον Προ) εδρο και τα με)λη της. 
 
Ως ασυνη) θιστα χαμηλε)ς προσφορε)ς, τεκμαι)ρονται οικονομικε)ς προσφορε)ς που εμφανι)ζουν 
απο) κλιση μεγαλυ) τερη των δε)κα (10) ποσοστιαι)ων μονα) δων απο)  τον με)σο ο) ρο του συνο) λου των 
εκπτω) σεων των παραδεκτω) ν προσφορω) ν που υποβλη) θηκαν.  
 
Η αναθε)τουσα αρχη)  δυ) ναται να κρι)νει ο) τι συνιστου) ν ασυνη) θιστα χαμηλε)ς προσφορε)ς και 
προσφορε)ς με μικρο) τερη η)  καθο) λου απο) κλιση απο)  το ως α) νω ο) ριο.29 
 
Στις παραπα) νω περιπτω) σεις, η αναθε)τουσα αρχη)  απαιτει) απο)  τους οικονομικου) ς φορει)ς να 
εξηγη) σουν την τιμη)  η)  το κο) στος που προτει)νουν στην προσφορα)  τους, εντο) ς αποκλειστικη) ς 
προθεσμι)ας ει)κοσι (20) ημερω) ν απο)  την κοινοποι)ηση της σχετικη) ς προ) σκλησης, η οποι)α 
αποστε)λλεται με)σω της λειτουργι)ας «Επικοινωνι)α» του υποσυστη) ματος.  
 
Αν οικονομικο) ς φορε)ας δεν ανταποκριθει) στη σχετικη)  προ) σκληση της αναθε)τουσας αρχη) ς εντο) ς 
της α) νω προθεσμι)ας και δεν υποβα) λλει εξηγη) σεις, η προσφορα)  του απορρι)πτεται ως μη κανονικη)  
και καταπι)πτει υπε)ρ της αναθε)τουσας αρχη) ς η εγγυητικη)  επιστολη)  συμμετοχη) ς. Αν οι εξηγη) σεις 
δεν γι)νουν αποδεκτε)ς, η προσφορα)  απορρι)πτεται, ωστο) σο δεν καταπι)πτει η εγγυητικη)  επιστολη)  
συμμετοχη) ς. 
 
Οι παρεχο) μενες εξηγη) σεις του οικονομικου)  φορε)α, οι οποι)ες υποβα) λλονται, ομοι)ως, με)σω της 
λειτουργι)ας « Επικοινωνι)α», ιδι)ως ως προς τον προσδιορισμο)  οικονομικω) ν μεγεθω) ν, με τις οποι)ες 
ο προσφε)ρων διαμο) ρφωσε την προσφορα)  του, αποτελου) ν δεσμευτικε)ς συμφωνι)ες και τμη) μα της 
συ) μβασης ανα) θεσης που δεν μπορου) ν να μεταβληθου) ν καθ’ ο) λη τη δια) ρκεια εκτε)λεσης της 
συ) μβασης. 
 
Κατα)  τα λοιπα)  εφαρμο) ζονται τα αναλυτικα)  αναφερο) μενα στα α) ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπη)  Διαγωνισμου)  ολοκληρω) νει τη συ) νταξη του σχετικου)  πρακτικου)  με το αποτε)λεσμα της 
διαδικασι)ας, με το οποι)ο εισηγει)ται την ανα) θεση της συ) μβασης στον μειοδο) τη (η)  τη μαται)ωση της 
διαδικασι)ας), και υποβα) λλει στην αναθε)τουσα αρχη)  το σχετικο)  ηλεκτρονικο)  αρχει)ο, ως 
“εσωτερικο) ”, προς ε)γκριση, μεταβιβα) ζοντας παρα) λληλα ξανα)  την αρμοδιο) τητα διαχει)ρισης του 
ηλεκτρονικου)  διαγωνισμου)  στον αρμο) διο πιστοποιημε)νο χρη) στη της αναθε)τουσας αρχη) ς.  
 
Η αποδοχη)  η)  απο) ρριψη των εξηγη) σεων των οικονομικω) ν φορε)ων, κατο) πιν γνω) μης της Επιτροπη) ς 
Διαγωνισμου) 30, η οποι)α περιλαμβα) νεται στο ως α) νω πρακτικο) , ενσωματω) νεται στην απο) φαση της 
επο) μενης περι)πτωσης (θ). Για την εξε)ταση των εξηγη) σεων δυ) ναται να συγκροτου) νται και 
ε)κτακτες επιτροπε)ς η)  ομα) δες εργασι)ας, κατα)  τα οριζο) μενα στην παρ. 3 του α) ρθρου 221 ν. 
4412/2016. 
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θ) Στη συνε)χεια, η αναθε)τουσα αρχη)  κοινοποιει) την απο) φαση ε)γκρισης του πρακτικου)  σε ο) λους 
τους προσφε)ροντες, εκτο) ς απο)  εκει)νους, οποι)οι αποκλει)στηκαν οριστικα) , λο)γω μη υποβολη) ς η)  
προσκο) μισης της πρωτο) τυπης εγγυ) ησης συμμετοχη) ς, συ) μφωνα με την περι)πτωση (γ) της 
παρου) σας παραγρα) φου 4.1 και παρε)χει προ) σβαση στα υποβληθε)ντα δικαιολογητικα)  συμμετοχη) ς 
και στις οικονομικε)ς προσφορε)ς των λοιπω) ν προσφερο) ντων. Κατα)  της απο) φασης αυτη) ς χωρει) 
προδικαστικη)  προσφυγη) , κατα)  τα οριζο) μενα στην παρα) γραφο 4.3 της παρου) σης. 
 
ι) Επισημαι)νεται, τε)λος, ο) τι, σε περι)πτωση που οι προσφορε)ς ε)χουν την ι)δια ακριβω) ς τιμη)  
(ισο) τιμες), η αναθε)τουσα αρχη)  επιλε)γει τον (προσωρινο) ) ανα) δοχο με κλη) ρωση μεταξυ)  των 
οικονομικω) ν φορε)ων που υπε)βαλαν ισο) τιμες προσφορε)ς. Η κλη) ρωση γι)νεται ενω) πιον της 
Επιτροπη) ς Διαγωνισμου)  και παρουσι)α των οικονομικω) ν φορε)ων που υπε)βαλαν τις ισο) τιμες 
προσφορε)ς, σε ημε)ρα και ω) ρα που θα τους γνωστοποιηθει)  με)σω της λειτουργικο) τητας 
“επικοινωνι)α” του υποσυστη) ματος. 
Τα αποτελε)σματα της ως α) νω κλη) ρωσης ενσωματω) νονται, ομοι)ως, στην απο) φαση της 
προηγου) μενης περι)πτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετα)  απο)  την αξιολο)γηση των προσφορω) ν, η αναθε)τουσα αρχη)  προσκαλει), στο πλαι)σιο της 
παρου) σας ηλεκτρονικη) ς διαδικασι)ας συ) ναψης συ) μβασης και με)σω της λειτουργικο) τητας της 
«Επικοινωνι)ας», τον προσωρινο)  ανα) δοχο να υποβα) λει εντο) ς προθεσμι)ας δε)κα (10) ημερω) ν 31 από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπο) μενα, στο α) ρθρο 23 
της παρου) σας, αποδεικτικα)  με)σα (δικαιολογητικα)  προσωρινου)  αναδο)χου) και τα αποδεικτικα)  
ε)γγραφα νομιμοποι)ησης.32 Ο προσωρινο) ς ανα) δοχος δυ) ναται να υποβα) λει, εντο) ς της ως α) νω 
προθεσμι)ας, αι)τημα, προς την αναθε)τουσα αρχη) , για παρα) ταση)  της, συνοδευο) μενο απο)  
αποδεικτικα)  ε)γγραφα περι) αι)τησης χορη) γησης δικαιολογητικω) ν προσωρινου)  αναδο)χου. Στην 
περι)πτωση αυτη)  η αναθε)τουσα αρχη)  παρατει)νει την προθεσμι)α υποβολη) ς αυτω) ν, για ο) σο χρο) νο 
απαιτηθει) για τη χορη) γηση)  τους απο)  τις αρμο) διες δημο) σιες αρχε)ς.  
 
β) Τα δικαιολογητικα)  του προσωρινου)  αναδο)χου υποβα) λλονται απο)  τον οικονομικο)  φορε)α 
ηλεκτρονικα) , με)σω της λειτουργικο) τητας της «Επικοινωνι)ας» στην αναθε)τουσα αρχη) , δεν 
απαιτει)ται να προσκομισθου) ν και σε ε)ντυπη μορφη)  και γι)νονται αποδεκτα) , ανα)  περι)πτωση, 
εφο) σον υποβα) λλονται, συ) μφωνα με τα προβλεπο) μενα στις διατα) ξεις:  

 
i) ει)τε των α) ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι) ηλεκτρονικω) ν δημοσι)ων εγγρα) φων που 
φε)ρουν ηλεκτρονικη)  υπογραφη)  η)  σφραγι)δα, και, εφο) σον προ) κειται για αλλοδαπα)  δημο) σια 
ηλεκτρονικα)  ε)γγραφα, εα) ν φε)ρουν επισημει)ωση e-Apostille  
 
ii) ει)τε των α) ρθρων 15 και 2733 του ν. 4727/2020 περι) ηλεκτρονικω) ν ιδιωτικω) ν εγγρα) φων που 
φε)ρουν ηλεκτρονικη)  υπογραφη)  η)  σφραγι)δα 
 
iii) ει)τε του α) ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο) πως ισχυ) ει περι) βεβαι)ωσης του γνησι)ου της 
υπογραφη) ς- επικυ) ρωσης των αντιγρα) φων 
 
iv) ει)τε της παρ. 2 του α) ρθρου 3734 του ν. 4412/2016, περι) χρη) σης ηλεκτρονικω) ν υπογραφω) ν σε 
ηλεκτρονικε)ς διαδικασι)ες δημοσι)ων συμβα) σεων,   
  
v) ει)τε της παρ. 13 του α) ρθρου 80 του ν.4412/2016, περι) συνυποβολη) ς υπευ) θυνης δη) λωσης στην 
περι)πτωση απλη) ς φωτοτυπι)ας ιδιωτικω) ν εγγρα) φων35.  
 
Επιπλε)ον δεν προσκομι)ζονται σε ε)ντυπη μορφη)  τα ΦΕΚ και ενημερωτικα)  και τεχνικα)  φυλλα) δια και 
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α) λλα ε)ντυπα, εταιρικα)  η)  μη, με ειδικο)  τεχνικο)  περιεχο) μενο, δηλαδη)  ε)ντυπα με αμιγω) ς τεχνικα)  
χαρακτηριστικα) , ο) πως αριθμου) ς, αποδο) σεις σε διεθνει)ς μονα) δες, μαθηματικου) ς τυ) πους και σχε)δια. 
 
Τα ως α) νω στοιχει)α και δικαιολογητικα)  καταχωρι)ζονται απο)  αυτο) ν σε μορφη)  ηλεκτρονικω) ν 
αρχει)ων με μορφο) τυπο PDF. 
	
Ο Οικονομικο) ς Φορε)ας δυ) ναται να καταχωρι)ζει ηλεκτρονικα)  αρχει)α α) λλων μορφο) τυπων, εφο) σον 
αυτο)  απαιτει)ται η)  κρι)νεται απαραι)τητο για την καλυ) τερη αποτυ) πωση,  αξιολο)γηση η)  αξιοποι)ηση 
της πληροφορι)ας που αυτο)  περιε)χει (ενδεικτικα) :  χρονοπρογραμματισμο) ς ε)ργου σε μορφο) τυπο 
M PP/M PX, υπολογιστικα)  φυ) λλα σε μορφο) τυπο XLS/XLSX, βι)ντεο σε μορφο) τυπο M PG/AVI/M P4 
κ.α.)36  
	
β.1) Εντο) ς της προθεσμι)ας υποβολη) ς των δικαιολογητικω) ν κατακυ) ρωσης και το αργο) τερο ε)ως την 
τρι)τη εργα) σιμη ημε)ρα απο)  την καταληκτικη)  ημερομηνι)α ηλεκτρονικη) ς υποβολη) ς τους, 
προσκομι)ζονται με ευθυ) νη του οικονομικου)  φορε)α, στην αναθε)τουσα αρχη) , σε ε)ντυπη μορφη)  και 
σε κλειστο)  φα) κελο, στον οποι)ο αναγρα) φεται ο αποστολε)ας, τα στοιχει)α του διαγωνισμου)  και ως 
παραλη) πτης η Επιτροπη) , τα στοιχει)α και δικαιολογητικα) , τα οποι)α απαιτει)ται να προσκομισθου) ν 
σε ε)ντυπη μορφη)  (ως πρωτο) τυπα η)  ακριβη)  αντι)γραφα).37	
 

Τε)τοια στοιχει)α και δικαιολογητικα)  ενδεικτικα)  ει)ναι : 

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

ii) ιδιωτικα)  ε)γγραφα τα οποι)α δεν ε)χουν επικυρωθει) απο)  δικηγο) ρο η)  δεν φε)ρουν θεω) ρηση απο)  
υπηρεσι)ες και φορει)ς της περι)πτωσης α της παρ. 2 του α) ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η)  δεν 
συνοδευ) ονται απο)  υπευ) θυνη δη) λωση για την ακρι)βεια)  τους,  καθω) ς και  
 
iii) τα ε)ντυπα ε)γγραφα που φε)ρουν τη Σφραγι)δα της Χα) γης (Apostille) η)  προξενικη)  θεω) ρηση και 
δεν ει)ναι επικυρωμε)να απο)  δικηγο) ρο. 
 
Σημειω) νεται ο) τι στα αλλοδαπα)  δημο) σια ε)γγραφα και δικαιολογητικα)  εφαρμο) ζεται η Συνθη) κη της 
Χα) γης της 5ης.10.1961, που κυρω) θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88), εφο) σον συντα) σσονται σε 
κρα) τη που ε)χουν προσχωρη) σει στην ως α) νω Συνθη) κη, α) λλως φε)ρουν προξενικη)  θεω) ρηση. 
Απαλλα) σσονται απο)  την απαι)τηση επικυ) ρωσης (με Apostille η)  Προξενικη)  Θεω) ρηση) αλλοδαπα)  
δημο) σια ε)γγραφα ο) ταν καλυ) πτονται απο)  διμερει)ς η)  πολυμερει)ς συμφωνι)ες που ε)χει συνα) ψει η 
Ελλα) δα (ενδεικτικα)  «Συ) μβαση νομικη) ς συνεργασι)ας μεταξυ)  Ελλα) δας και Κυ) πρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικο) ς ν.1548/1985, «Συ) μβαση περι) απαλλαγη) ς απο την επικυ) ρωση ορισμε)νων πρα) ξεων και 
εγγρα) φων – 15.09.1977» (κυρωτικο) ς ν.4231/2014)). Επι)σης απαλλα) σσονται απο)  την απαι)τηση 
επικυ) ρωσης η)  παρο) μοιας διατυ) πωσης δημο) σια ε)γγραφα που εκδι)δονται απο)  τις αρχε)ς κρα) τους 
με)λους που υπα) γονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλου) στευση των απαιτη) σεων για την 
υποβολη)  ορισμε)νων δημοσι)ων εγγρα) φων στην ΕΕ, ο) πως, ενδεικτικα) ,  το λευκο)  ποινικο)  μητρω) ο, 
υπο)  τον ο) ρο ο) τι τα σχετικα)  με το γεγονο) ς αυτο)  δημο) σια ε)γγραφα εκδι)δονται για πολι)τη της 
Ένωσης απο)  τις αρχε)ς του κρα) τους με)λους της ιθαγε)νεια) ς του. Επι)σης, γι)νονται υποχρεωτικα)  
αποδεκτα)  ευκρινη)  φωτοαντι)γραφα εγγρα) φων που ε)χουν εκδοθει) απο)  αλλοδαπε)ς αρχε)ς και ε)χουν 
επικυρωθει) απο)  δικηγο) ρο, συ) μφωνα με τα προβλεπο) μενα στην παρ. 2 περ. β του α) ρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κω) δικας Διοικητικη) ς Διαδικασι)ας”, ο) πως αντικαταστα) θηκε ως α) νω με το α) ρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβληθου) ν τα παραπα) νω δικαιολογητικα)  η)  υπα) ρχουν ελλει)ψεις σε αυτα)  που 
υπoβλη) θηκαν ηλεκτρονικα)  η)  σε ε)ντυπη μορφη) , εφο) σον απαιτει)ται, συ) μφωνα με τα ανωτε)ρω η 
αναθε)τουσα αρχη)  καλει) τον προσωρινο)  ανα) δοχο να προσκομι)σει τα ελλει)ποντα δικαιολογητικα)  η)  
να συμπληρω) σει τα η) δη υποβληθε)ντα η)  να παρα) σχει διευκρινι)σεις, κατα)  την ε)ννοια του α) ρθρου 
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102 ν. 4412/2016, εντο) ς προθεσμι)ας δε)κα (10) ημερω) ν απο)  την κοινοποι)ηση της σχετικη) ς 
προ) σκλησης σε αυτο) ν. Αν ο προσωρινο) ς ανα) δοχος υποβα) λλει αι)τημα προς την αναθε)τουσα αρχη)  
για παρα) ταση της ως α) νω προθεσμι)ας, το οποι)ο συνοδευ) εται με αποδεικτικα)  ε)γγραφα απο)  τα 
οποι)α να αποδεικνυ) εται ο) τι ε)χει αιτηθει) τη χορη) γηση των δικαιολογητικω) ν, η αναθε)τουσα αρχη)  
παρατει)νει την προθεσμι)α υποβολη) ς των δικαιολογητικω) ν για ο) σο χρο) νο απαιτηθει) για τη 
χορη) γηση των δικαιολογητικω) ν απο)  τις αρμο) διες δημο) σιες αρχε)ς. 
Το παρο) ν εφαρμο) ζεται αναλο)γως και στις περιπτω) σεις που η αναθε)τουσα αρχη)  τυχο) ν ζητη) σει την 
προσκο) μιση δικαιολογητικω) ν κατα)  τη διαδικασι)α αξιολο)γησης των προσφορω) ν και πριν απο)  το 
στα) διο κατακυ) ρωσης, κατ’ εφαρμογη)  της δια) ταξης του α) ρθρου 79 παρα) γραφος 5 εδα) φιο α  ́ ν. 
4412/2016, τηρουμε)νων των αρχω) ν της ι)σης μεταχει)ρισης και της διαφα) νειας.38 
 
 
δ) Αν, κατα)  τον ε)λεγχο των υποβληθε)ντων δικαιολογητικω) ν, διαπιστωθει) ο) τι: 
i) τα στοιχει)α που δηλω) θηκαν με το Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο Συ) μβασης (ΕΕΕΣ), ει)ναι εκ 
προθε)σεως απατηλα)  η)  ο) τι ε)χουν υποβληθει) πλαστα)  αποδεικτικα)  στοιχει)α39    η)  
ii) αν δεν υποβληθου) ν στο προκαθορισμε)νο χρονικο)  δια) στημα τα απαιτου) μενα πρωτο) τυπα η)  
αντι)γραφα, των παραπα) νω δικαιολογητικω) ν, η)  
iii) αν απο)  τα δικαιολογητικα)  που προσκομι)σθηκαν νομι)μως και εμπροθε)σμως, δεν 
αποδεικνυ) ονται οι ο) ροι και οι προϋποθε)σεις συμμετοχη) ς συ) μφωνα με τα α) ρθρα 21, 22 και 23 της 
παρου) σας, 40  
 
απορρι)πτεται η προσφορα)  του προσωρινου)  αναδο)χου, καταπι)πτει υπε)ρ της αναθε)τουσας αρχη) ς η 
εγγυ) ηση συμμετοχη) ς του και η κατακυ) ρωση γι)νεται στον προσφε)ροντα που υπε)βαλε την αμε)σως 
επο) μενη πλε)ον συμφε)ρουσα απο)  οικονομικη)  α) ποψη προσφορα)  βα) σει της τιμη) ς, τηρουμε)νης της 
ανωτε)ρω διαδικασι)ας. 
 
Σε περι)πτωση ε)γκαιρης και προση) κουσας ενημε)ρωσης της αναθε)τουσας αρχη) ς για μεταβολε)ς στις 
προϋποθε)σεις τις οποι)ες ο προσωρινο) ς ανα) δοχος ει)χε δηλω) σει με το Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο 
Συ) μβασης (ΕΕΕΣ) ο) τι πληροι) και οι οποι)ες επη) λθαν η)  για τις οποι)ες ε)λαβε γνω) ση με)χρι τη συ) ναψη 
της συ) μβασης (οψιγενει)ς μεταβολε)ς), δεν καταπι)πτει υπε)ρ της αναθε)τουσας αρχη) ς η 
προσκομισθει)σα, συ) μφωνα με το α) ρθρο 15 της παρου) σας, εγγυ) ηση συμμετοχη) ς.41,. 
 
Αν κανε)νας απο)  τους προσφε)ροντες δεν υπε)βαλε αληθη)  η)  ακριβη)  δη) λωση, η)  αν κανε)νας απο)  τους 
προσφε)ροντες δεν προσκομι)ζει ε)να η)  περισσο) τερα απο)  τα απαιτου) μενα ε)γγραφα και 
δικαιολογητικα) , η)  αν κανε)νας απο)  τους προσφε)ροντες δεν αποδει)ξει ο) τι:  α) δεν βρι)σκεται σε μια 
απο)  τις καταστα) σεις που αναφε)ρονται στο α) ρθρο 22.Α και β) πληροι) τα σχετικα)  κριτη) ρια επιλογη) ς 
των α) ρθρων 22.Β ε)ως 22.Ε, ο) πως αυτα)  ε)χουν καθοριστει) στην παρου) σα , η διαδικασι)α συ) ναψης 
της συ) μβασης ματαιω) νεται. 
 
Η διαδικασι)α ελε)γχου των ως α) νω δικαιολογητικω) ν ολοκληρω) νεται με τη συ) νταξη πρακτικου)  απο)  
την Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , στο οποι)ο αναγρα) φεται η τυχο) ν συμπλη) ρωση δικαιολογητικω) ν κατα)  
τα οριζο) μενα στις παραγρα) φους (α) και (γ) του παρο) ντος α) ρθρου.42 Η Επιτροπη) , στη συνε)χεια,  το 
κοινοποιει), με)σω της «λειτουργικο) τητας της «Επικοινωνι)ας», στο αποφαινο) μενο ο) ργανο της 
αναθε)τουσας αρχη) ς για τη λη) ψη απο) φασης ει)τε κατακυ) ρωσης της συ) μβασης ει)τε μαται)ωσης της 
διαδικασι)ας, ανα)  περι)πτωση. 
 
Τα αποτελε)σματα του ελε)γχου των δικαιολογητικω) ν του προσωρινου)  αναδο)χου επικυρω) νονται με 
την απο) φαση κατακυ) ρωσης του α) ρθρου 105 ν. 4412/2016,43 η) τοι με την απο) φαση του 
προηγου) μενου εδαφι)ου, στην οποι)α αναφε)ρονται υποχρεωτικα)  οι προθεσμι)ες για την αναστολη)  
της συ) ναψης συ) μβασης, συ) μφωνα με τα α) ρθρα 360 ε)ως 372 του ιδι)ου νο) μου.44  
 
Η αναθε)τουσα αρχη)  κοινοποιει)  την  απο) φαση κατακυ) ρωσης, μαζι) με αντι)γραφο ο) λων των πρακτι-
κω) ν της διαδικασι)ας ελε)γχου και αξιολο)γησης των προσφορω) ν σε ο) λους τους οικονομικου) ς φορει)ς 
που ε)λαβαν με)ρος στη διαδικασι)α ανα) θεσης, εκτο) ς απο)  τους οριστικω) ς αποκλεισθε)ντες και ιδι)ως 
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ο) σους αποκλει)στηκαν οριστικα)  δυνα) μει της παρ. 1 του α) ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της 
αντι)στοιχης περ. γ της παραγρα) φου 4.1 της παρου) σας,45 με)σω της λειτουργικο) τητας της 
«Επικοινωνι)ας», και επιπλε)ον αναρτα)  τα δικαιολογητικα)  του προσωρινου)  αναδο)χου στον χω) ρο 
«Συνημμε)να Ηλεκτρονικου)  Διαγωνισμου) ». 
 

ε)   Η απο) φαση κατακυ) ρωσης καθι)σταται οριστικη) , εφο) σον συντρε)ξουν οι ακο) λουθες 
προϋποθε)σεις:46 
 

i. η απο) φαση κατακυ) ρωσης ε)χει κοινοποιηθει), συ) μφωνα με τα ανωτε)ρω, 
 

ii. παρε)λθει α) πρακτη η προθεσμι)α α) σκησης προδικαστικη) ς προσφυγη) ς η)  σε περι)πτωση 
α) σκησης, παρε)λθει α) πρακτη η προθεσμι)α α) σκησης αι)τησης αναστολη) ς κατα)  της απο) φασης 
της ΑΕΠΠ και σε περι)πτωση α) σκησης αι)τησης αναστολη) ς κατα)  της απο) φασης της ΑΕΠΠ, 
εκδοθει) απο) φαση επι) της αι)τησης, με την επιφυ) λαξη της χορη) γησης προσωρινη) ς διαταγη) ς, 
συ) μφωνα με ο) σα ορι)ζονται στο τελευται)ο εδα) φιο της παρ. 4 του α) ρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 

 
iii. ε)χει ολοκληρωθει) επιτυχω) ς ο προσυμβατικο) ς ε)λεγχος απο)  το Ελεγκτικο)  Συνε)δριο, 

συ) μφωνα με τα α) ρθρα 324 ε)ως 327 του ν. 4700/2020, εφο) σον απαιτει)ται47, και 
 

iv.  ο προσωρινο) ς ανα) δοχος ε)χει υποβα) λλει, ε)πειτα απο)  σχετικη)  προ) σκληση της αναθε)τουσας 
αρχη) ς, με)σω της λειτουργικο) τητας της “Επικοινωνι)ας” του υποσυστη) ματος, υπευ) θυνη 
δη) λωση, που υπογρα) φεται συ) μφωνα με ο) σα ορι)ζονται στο α) ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, 
στην οποι)α δηλω) νεται ο) τι, δεν ε)χουν επε)λθει στο προ) σωπο)  του οψιγενει)ς μεταβολε)ς, κατα)  
την ε)ννοια του α) ρθρου 104 του ι)διου νο) μου, και μο) νον στην περι)πτωση του 
προσυμβατικου)  ελε)γχου η)  της α) σκησης προδικαστικη) ς προσφυγη) ς κατα)  της απο) φασης 
κατακυ) ρωσης. 

 
Η υπευ) θυνη δη) λωση ελε)γχεται απο)  την αναθε)τουσα αρχη)  και μνημονευ) εται στο συμφωνητικο) . 
Εφο) σον δηλωθου) ν οψιγενει)ς μεταβολε)ς, η δη) λωση ελε)γχεται απο)  την Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , η 
οποι)α εισηγει)ται προς το αρμο) διο αποφαινο) μενο ο) ργανο. 
 
Μετα)  απο)  την οριστικοποι)ηση της απο) φασης κατακυ) ρωσης, η αναθε)τουσα αρχη)  προσκαλει) τον 
ανα) δοχο, με)σω της λειτουργικο) τητας της “Επικοινωνι)ας” του υποσυστη) ματος, να προσε)λθει για 
την υπογραφη)  του συμφωνητικου) , θε)τοντα) ς του προθεσμι)α δεκαπε)ντε (15) ημερω) ν απο)  την 
κοινοποι)ηση σχετικη) ς ε)γγραφης ειδικη) ς προ) σκλησης,48 προσκομι)ζοντας και την απαιτου) μενη 
εγγυητικη)  επιστολη)  καλη) ς εκτε)λεσης. Η συ) μβαση θεωρει)ται συναφθει)σα με την κοινοποι)ηση της 
ως α) νω ειδικη) ς προ) σκλησης.49 

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά	 για	 την	 τήρηση	 των	 μητρώων	 του	 ν.	 3310/2005	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 ν.	
3414/2005». 

Εα) ν ο ανα) δοχος δεν προσε)λθει να υπογρα) ψει το συμφωνητικο) , με)σα στην προθεσμι)α που ορι)ζεται 
στην ειδικη)  προ) κληση, και με την επιφυ) λαξη αντικειμενικω) ν λο)γων ανωτε)ρας βι)ας, κηρυ) σσεται 
ε)κπτωτος, καταπι)πτει υπε)ρ της αναθε)τουσας αρχη) ς η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς του και ακολουθει)ται η 
διαδικασι)α του παρο) ντος α) ρθρου 4.2 για τον προσφε)ροντα που υπε)βαλε την αμε)σως επο) μενη 
πλε)ον συμφε)ρουσα απο)  οικονομικη)  α) ποψη προσφορα)  βα) σει τιμη) ς50. Αν κανε)νας απο)  τους 
προσφε)ροντες δεν προσε)λθει για την υπογραφη)  του συμφωνητικου) , η διαδικασι)α ανα) θεσης της 
συ) μβασης ματαιω) νεται, συ) μφωνα με την περι)πτωση β της παραγρα) φου 1 του α) ρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 





Σελίδα 15 από 57 

 

Η αναθε)τουσα αρχη)  μπορει), στην περι)πτωση αυτη) ν, να αναζητη) σει αποζημι)ωση, πε)ρα απο)  την 
καταπι)πτουσα εγγυητικη)  επιστολη) , ιδι)ως δυνα) μει των α) ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 51 

 
Εα) ν η αναθε)τουσα αρχη)  δεν απευθυ) νει στον ανα) δοχο την ως α) νω ειδικη)  προ) σκληση, εντο) ς 
χρονικου)  διαστη) ματος εξη) ντα (60) ημερω) ν απο)  την οριστικοποι)ηση της απο) φασης κατακυ) ρωσης, 
και με την επιφυ) λαξη της υ) παρξης επιτακτικου)  λο)γου δημο) σιου συμφε)ροντος η)  αντικειμενικω) ν 
λο)γων ανωτε)ρας βι)ας, ο ανα) δοχος δικαιου) ται να απε)χει απο)  την υπογραφη)  του συμφωνητικου) , 
χωρι)ς να εκπε)σει η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς του, καθω) ς και να αναζητη) σει αποζημι)ωση ιδι)ως δυνα) μει 
των α) ρθρων 197 και 198 ΑΚ.52 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 
4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορι)ζοντας ειδικω) ς τις νομικε)ς και πραγματικε)ς 
αιτια) σεις που δικαιολογου) ν το αι)τημα)  του53. 

 
Σε περι)πτωση προσφυγη) ς κατα)  πρα) ξης της αναθε)τουσας αρχη) ς, η προθεσμι)α για την α) σκηση της 
προδικαστικη) ς προσφυγη) ς ει)ναι: 
(α) δε)κα (10) ημε)ρες απο)  την κοινοποι)ηση της προσβαλλο) μενης πρα) ξης στον ενδιαφερο) μενο 
οικονομικο)  φορε)α αν η πρα) ξη κοινοποιη) θηκε με ηλεκτρονικα)  με)σα η)  τηλεομοιοτυπι)α η)   
(β) δεκαπε)ντε (15) ημε)ρες απο)  την κοινοποι)ηση της προσβαλλο) μενης πρα) ξης σε αυτο) ν αν 
χρησιμοποιη) θηκαν α) λλα με)σα επικοινωνι)ας, α) λλως   
(γ) δε)κα (10) ημε)ρες απο)  την πλη) ρη, πραγματικη)  η)  τεκμαιρο) μενη, γνω) ση της πρα) ξης που βλα) πτει 
τα συμφε)ροντα του ενδιαφερο) μενου οικονομικου)  φορε)α. Ειδικα)  για την α) σκηση προσφυγη) ς κατα)  
προκη) ρυξης, η πλη) ρης γνω) ση αυτη) ς τεκμαι)ρεται μετα)  την πα) ροδο δεκαπε)ντε (15) ημερω) ν απο)  τη 
δημοσι)ευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι)πτωση παρα) λειψης που αποδι)δεται στην αναθε)τουσα αρχη) , η προθεσμι)α για την α) σκηση 
της προδικαστικη) ς προσφυγη) ς ει)ναι δεκαπε)ντε (15) ημε)ρες απο)  την επομε)νη της συντε)λεσης της 
προσβαλλο) μενης παρα) λειψης54. 
 
Η προδικαστικη)  προσφυγη) , συντα) σσεται υποχρεωτικα)  με τη χρη) ση του τυποποιημε)νου εντυ) που 
του Παραρτη) ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατι)θεται ηλεκτρονικα)  στην ηλεκτρονικη)  
περιοχη)  του συγκεκριμε)νου διαγωνισμου)  με)σω της λειτουργικο) τητας «Επικοινωνι)α» του 
υποσυστη) ματος προς την Αναθε)τουσα Αρχη) , επιλε)γοντας την ε)νδειξη «Προδικαστικη)  Προσφυγη) » 
συ) μφωνα με α) ρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημο) σια Έργα.  
 
Οι προθεσμι)ες ως προς την υποβολη)  των προδικαστικω) ν προσφυγω) ν και των παρεμβα) σεων 
αρχι)ζουν την επομε)νη της ημε)ρας της προαναφερθει)σας κατα)  περι)πτωση κοινοποι)ησης η)  γνω) σης 
και λη) γουν ο) ταν περα) σει ολο) κληρη η τελευται)α ημε)ρα και ω) ρα 23:59:59 και, αν αυτη)  ει)ναι 
εξαιρετε)α η)  Σα) ββατο, ο) ταν περα) σει ολο) κληρη η επομε)νη εργα) σιμη ημε)ρα και ω) ρα 23:59:59 55 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201656. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
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πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμι)α για την α) σκηση της προδικαστικη) ς προσφυγη) ς και η α) σκηση)  της κωλυ) ουν τη συ) ναψη 
της συ) μβασης επι) ποινη)  ακυρο) τητας, η οποι)α διαπιστω) νεται με απο) φαση της ΑΕΠΠ μετα)  απο)  
α) σκηση προδικαστικη) ς προσφυγη) ς, συ) μφωνα με το α) ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 
39/2017. Όμως, μο) νη η α) σκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201757.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά58. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής59. 
 
Η α) σκηση της προδικαστικη) ς προσφυγη) ς αποτελει) προϋπο) θεση για την α) σκηση των ε)νδικων 
βοηθημα) των της αι)τησης αναστολη) ς και της αι)τησης ακυ) ρωσης του α) ρθρου 372 Ν. 4412/2016 
κατα)  των εκτελεστω) ν πρα) ξεων η)  παραλει)ψεων της αναθε)τουσας αρχη) ς60. 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης 
των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης61.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
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προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της. Η α) σκηση αι)τησης αναστολη) ς κωλυ) ει τη συ) ναψη της συ) μβασης, εκτο) ς εα) ν με την 
προσωρινη)  διαταγη)  ο αρμο) διος δικαστη) ς αποφανθει) διαφορετικα) . Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο,  συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 372 παρ. 4 εδ. 
γ -́ζ  ́ του Ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της 
αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος 
που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση 
ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.  
 
Γ.  Διαφορε)ς απο)  τον συγκεκριμε)νο διαγωνισμο)  που ανακυ) πτουν:  
α) απο)  πρα) ξεις της αναθε)τουσας αρχη) ς οι οποι)ες κοινοποιου) νται στον θιγο) μενο, η)  των οποι)ων 
προκυ) πτει εκ με)ρους του πλη) ρης γνω) ση, μετά την 1.9.2021,  
β) απο)  παραλει)ψεις που συντελου) νται απο)  με)ρους της, μετά την 1.9.2021,  
 
εκδικα) ζονται με τις νε)ες ειδικε)ς δικονομικε)ς διατα) ξεις του α) ρθρου 372 Ν. 4412/2016, ο) πως 
αντικαταστα) θηκε με το α) ρθρο 138 Ν. 4782/202162, συ) μφωνα με τις οποι)ες: 
 
Με το ι)διο δικο)γραφο δυ) ναται δικονομικα)  να ασκηθει) αι)τηση αναστολη) ς εκτε)λεσης και ακυ) ρωσης 
των αποφα) σεων της ΑΕΠΠ. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής 
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, 
η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά63.  

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα)  με την υπογραφη)  του συμφωνητικου) , ισχυ) ουν τα προβλεπο) μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 
του α) ρθρου 105 καθω) ς και στο α) ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε)γγραφα της συ) μβασης  με βα) ση τα οποι)α θα εκτελεσθει) το ε)ργο ει)ναι τα αναφερο) μενα 
παρακα) τω. Σε περι)πτωση ασυμφωνι)ας των περιεχομε)νων σε αυτα)  ο) ρων, η σειρα)  ισχυ) ος 
καθορι)ζεται  ως κατωτε)ρω:  
  

1. Το συμφωνητικο) , συμπεριλαμβανομε)νων των παρασχεθεισω) ν εξηγη) σεων του 
οικονομικου)  φορε)α, συ) μφωνα με τα α) ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι)ως ως προς 
τον προσδιορισμο)  οικονομικω) ν μεγεθω) ν με τις οποι)ες ο ανα) δοχος διαμο) ρφωσε την 
προσφορα)  του, 
2. Η παρου) σα Διακη) ρυξη. 
3. Η Οικονομικη)  Προσφορα) . 
4. Το Τιμολο) γιο Δημοπρα) τησης  
5. Η Ειδικη)  Συγγραφη)  Υποχρεω) σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικη)  Συγγραφη)  Υποχρεω) σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε)ς Προδιαγραφε)ς και τα  
 Παραρτη) ματα τους,  
7. Η Τεχνικη)  Περιγραφη)  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμο) ς Δημοπρα) τησης. 
9. Οι εγκεκριμε)νες μελε)τες του ε)ργου.  
10.  Το εγκεκριμε)νο Χρονοδια) γραμμα κατασκευη) ς του ε)ργου. 
 

Τα ανωτε)ρω ε)γγραφα της συ) μβασης ισχυ) ουν, ο) πως διαμορφω) θηκαν, με τις συμπληρωματικε)ς 
πληροφορι)ες και διευκρινι)σεις που παρασχε)θηκαν απο)  την αναθε)τουσα αρχη)  επι) ο) λων των 
ανωτε)ρω. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε)γγραφα της συ) μβασης συντα) σσονται υποχρεωτικα)  στην ελληνικη)  γλω) σσα και 

προαιρετικα)  και σε α) λλες γλω) σσες, συνολικα)  η)  μερικα) . Σε περι)πτωση ασυμφωνι)ας μεταξυ)  
των τμημα) των των εγγρα) φων της συ) μβασης που ε)χουν συνταχθει) σε περισσο) τερες 
γλω) σσες, επικρατει) η ελληνικη)  ε)κδοση64. Τυχο) ν προδικαστικε)ς προσφυγε)ς υποβα) λλονται 
στην ελληνικη)  γλω) σσα. 

6.2.  Οι προσφορε)ς και τα περιλαμβανο) μενα σε αυτε)ς στοιχει)α, καθω) ς και τα αποδεικτικα)  
ε)γγραφα συντα) σσονται στην ελληνικη)  γλω) σσα η)  συνοδευ) ονται απο)  επι)σημη μετα) φραση)  
τους στην ελληνικη)  γλω) σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα)  δημο) σια ε)γγραφα και δικαιολογητικα)  εφαρμο) ζεται η Συνθη) κη της Χα) γης της 
5.10.1961, που κυρω) θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88) συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 
4.2.β) της παρου) σας. Τα αλλοδαπα)  δημο) σια και ιδιωτικα)  ε)γγραφα  συνοδευ) ονται απο)  
μετα) φραση)  τους στην ελληνικη)  γλω) σσα επικυρωμε)νη ει)τε απο)  προ) σωπο αρμο) διο κατα)  τις 
διατα) ξεις της εθνικη) ς νομοθεσι)ας ει)τε απο)  προ) σωπο κατα)  νο) μο αρμο) διο της χω) ρας στην 
οποι)α ε)χει συνταχθει) το ε)γγραφο65 και γι)νονται αποδεκτα)  συ) μφωνα με τα οριζο) μενα, 
ομοι)ως, στο α) ρθρο 4.2.β) της παρου) σας.   

6.4.      
               Ενημερωτικα)  και τεχνικα)  φυλλα) δια και α) λλα ε)ντυπα-εταιρικα)  η)  μη – με ειδικο)  τεχνικο)  

περιεχο) μενο, δηλαδη)  ε)ντυπα με αμιγω) ς τεχνικα)  χαρακτηριστικα) , ο) πως αριθμου) ς, 
αποδο) σεις σε διεθνει)ς μονα) δες, μαθηματικου) ς τυ) πους και σχε)δια, που ει)ναι δυνατο) ν να 
διαβαστου) ν σε κα) θε γλω) σσα και δεν ει)ναι απαραι)τητη η μετα) φραση)  τους, 66 μπορου) ν να 
υποβα) λλονται σε α) λλη γλω) σσα, χωρι)ς να συνοδευ) ονται απο)  μετα) φραση στην ελληνικη) . 

 

6.5. Η  επικοινωνι)α με την αναθε)τουσα αρχη) , καθω) ς και μεταξυ)  αυτη) ς και του αναδο)χου, θα 
γι)νονται υποχρεωτικα)  στην ελληνικη)  γλω) σσα. 

	
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημοπρα) τηση του ε)ργου, την εκτε)λεση της συ) μβασης και την κατασκευη)  του, 

εφαρμο) ζονται οι διατα) ξεις των παρακα) τω νομοθετημα) 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	 &	
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διαφάνεια	της	Κυβέρνησης,	των	κυβερνητικών	οργάνων	&	της	κεντρικής	δημόσιας	διοίκησης»,	
7. του	ν.	4601/2019	(Α’	44)	«Εταιρικοί	μετασχηματισμοί	και	εναρμόνιση	του	νομοθετικού	πλαισίου	

με	τις	διατάξεις	της	Οδηγίας	2014/55/ΕΕ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	
16ης	Απριλίου	2014	για	την	έκδοση	ηλεκτρονικών	τιμολογίων	στο	πλαίσιο	δημόσιων	συμβάσεων	
και	λοιπές	διατάξεις»	

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

παρεμβάσεων	για	την	προγραμματική	περίοδο	2014−2020,	Β)	Ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2012/17	
του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2012	(ΕΕ	L	156/16.6.2012)	
στο	 ελληνικό	 δίκαιο,	 τροποποίηση	 του	 ν.	 3419/2005	 (Α’	 297)	 και	 άλλες	 διατάξεις”	 και	 του	 ν.	
3614/2007	 (Α’	 267)	 «Διαχείριση,	 έλεγχος	 και	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	
προγραμματική	 περίοδο	 2007	 -2013»,	 	 και	 του	 ν.	 3614/2007	 (Α’	 267)	 «Διαχείριση,	 έλεγχος	 και	
εφαρμογή	αναπτυξιακών	παρεμβάσεων	για	την	προγραμματική	περίοδο	2007	-2013»	67	

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	Διοικητικής	Διαδικασίας	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	)68	
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	
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«Κατάρτιση,	 τήρηση	 και	 λειτουργία	 του	 Μητρώου	 μελών	 επιτροπών	 διαδικασιών	 σύναψης	
δημοσίων	συμβάσεων	έργων,	μελετών	και	παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	συναφών	επιστημονικών	
υπηρεσιών	 (Μη.Μ.Ε.Δ.)	 της	 παρ.	 8	 (η)	 του	 άρθρου	 221	 του	 ν.	 4412/2016»	 (Β	 4841),	 όπως	
τροποποιήθηκε	με	την	όμοια	απόφαση	ΥΑ	ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ	466/2-5-2018	(Β	1511).	

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

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

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

31. της	 με	 αρ.	 64233	 Κοινής	 Υπουργικής	 Απόφασης	 (ΦΕΚ	B’	 2453/09.06.2021)	 ««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».	

36. Οι	διατάξεις	του	ν.	4555/2018	“Μεταρρύθμιση	του	θεσμικού	πλαισίου	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	
-	 Εμβάθυνση	 της	 Δημοκρατίας	 -	 Ενίσχυση	 της	 Συμμετοχής	 -	 Βελτίωση	 της	 οικονομικής	 και	
αναπτυξιακής	λειτουργίας	των	Ο.Τ.Α.	Πρόγραμμα	«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ	Ι»	

37. Οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 4605/2019	 ΦΕΚ	 52/01.04.2019	 τεύχος	 Α'	 "Εναρμόνιση	 της	 ελληνικής	
νομοθεσίας	με	την	Οδηγία	(ΕΕ)	2016/943	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	
8ης	 Ιουνίου	 2016	 σχετικά	 με	 την	 προστασία	 της	 τεχνογνωσίας	 και	 των	 επιχειρηματικών	
πληροφοριών	 που	 δεν	 έχουν	 αποκαλυφθεί	 (εμπορικό	 απόρρητο)	 από	 την	 παράνομη	 απόκτηση,	
χρήση	και	αποκάλυψή	τους	(EEL	157	της	15.06.2016).	Μέτρα	για	την	επιτάχυνση	του	έργου	του	
Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης	και	άλλες	διατάξεις."	

38. Οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 4608/2019	 “Ελληνική	 Αναπτυξιακή	 Τράπεζα	 και	 προσέλκυση	 Στρατηγικών	
Επενδύσεων	 και	 άλλες	 διατάξεις”	 (Α'	 66),	 με	 το	 άρθρο	 33	 του	 οποίου	 τροποποιούνται	 επιμέρους	
διατάξεις	 του	 Βιβλίου	 I	 (Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	 –	 Προσαρμογή	
στην	 Οδηγία	 2014/24/ΕΕ)	 και	 ΙΙΙ	 (Διακυβέρνηση)	 του	 ν.	 4412/2016,	 και	 συγκεκριμένα,	
τροποποιούνται	τα	άρθρα	86,	95,	97,	100,	215,	216,	221	και	344	του	νόμου	αυτού.	

39. Οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 4609/2019	 “Ρυθμίσεις	 Μέριμνας	 Προσωπικού	 Ενόπλων	 Δυνάμεων,	
Στρατολογίας,	Στρατιωτικής	Δικαιοσύνης	και	άλλες	διατάξεις”	(Α'	67),	με	το	άρθρο	56	του	οποίου	
τροποποιούνται	επιμέρους	διατάξεις	του	Βιβλίου	I	(Δημόσιες	Συμβάσεις	Έργων,	Προμηθειών	και	
Υπηρεσιών	 –	 Προσαρμογή	 στην	 Οδηγία	 2014/24/ΕΕ)	 και	 ΙΙ	 (Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	
Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	 –	 Προσαρμογή	 στην	 Οδηγία	 2014/25/ΕΕ)	 του	 ν.	 4412/2016,	 και	
συγκεκριμένα,	τροποποιούνται	τα	άρθρα	79Α,	92,	94,	205Α,	221Α,	302	και	327	του	νόμου	αυτού.	

40. Οι	 διατάξεις	 του	 ν.4782/2021	 (Α'	 36/09.03.2021)	 στα	 άρθρα	 που	 τροποποιεί	 τον	 ν.	 4412/2016	
“Δημόσιες	Συμβάσεις	Έργων,	Προμηθειών	και	Υπηρεσιών.	
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7.2   Οι σε εκτε)λεση των ανωτε)ρω διατα) ξεων εκδοθει)σες κανονιστικε)ς πρα) ξεις 69, καθω) ς και 
λοιπε)ς διατα) ξεις που αναφε)ρονται ρητα)  η)  απορρε)ουν απο)  τα οριζο) μενα στα συμβατικα)  
τευ) χη της παρου) σας καθω) ς και το συ) νολο των διατα) ξεων του ασφαλιστικου) , εργατικου) , 
περιβαλλοντικου)  και φορολογικου)  δικαι)ου	και γενικο) τερα κα) θε δια) ταξη (Νο) μος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτικη)  εγκυ) κλιος που διε)πει την ανα) θεση και εκτε)λεση του ε)ργου της παρου) σας 
συ) μβασης, ε)στω και αν δεν αναφε)ρονται ρητα) . 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το ε)ργο χρηματοδοτει)ται απο)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ.70 

 Το ε)ργο υπο) κειται στις κρατη) σεις71 που προβλε)πονται για τα ε)ργα αυτα) , 
περιλαμβανομε)νης της κρα) τησης υ) ψους 0,07 % υπε)ρ των λειτουργικω) ν αναγκω) ν της 
Ενιαι)ας Ανεξα) ρτητης Αρχη) ς Δημοσι)ων Συμβα) σεων, συ) μφωνα με το α) ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201172, της κρα) τησης υ) ψους 0,06 % υπε)ρ των λειτουργικω) ν αναγκω) ν της Αρχη) ς 
Εξε)τασης Προδικαστικω) ν Προσφυγω) ν, συ) μφωνα με το α) ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κρα) τησης 6‰, συ) μφωνα με τις διατα) ξεις του α) ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο) φασης 
του Υπουργου)  Υποδομω) ν και Μεταφορω) ν (Β' 2235), της κρα) τησης 2,5‰ υπε)ρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ) μφωνα με τις διατα) ξεις του α) ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο) φασης του Υπουργου)  Υποδομω) ν 
και Μεταφορω) ν (Β' 2780), καθω) ς και της κρα) τησης υ) ψους 0,02% υπε)ρ της ανα) πτυξης 
και συντη) ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ) μφωνα με το α) ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 
4412/2016.  

 
8.2. Τα γενικα)  ε) ξοδα, ο) φελος κ.λ.π. του Αναδο) χου και οι επιβαρυ) νσεις απο)  φο) ρους, 

δασμου) ς κ.λ.π. καθορι)ζονται στο αντι)στοιχο α) ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ) νει τον 
Κυ) ριο του Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμε)ς θα γι)νονται συ) μφωνα με το α) ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντι)στοιχο α) ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη)  του εργολαβικου)  τιμη) ματος θα γι)νεται σε 
EURO. 

 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε)τουσα αρχη)  73 τηρω) ντας τις αρχε)ς της ι)σης μεταχει)ρισης και της διαφα) νειας, ζητα)  απο)  
τους προσφε)ροντες οικονομικου) ς φορει)ς, ο) ταν οι πληροφορι)ες η)  η τεκμηρι)ωση που πρε)πει να 
υποβα) λλονται ει)ναι η)  εμφανι)ζονται ελλιπει)ς η)  λανθασμε)νες, συμπεριλαμβανομε)νων εκει)νων στο 
ΕΕΕΣ, η)  ο) ταν λει)πουν συγκεκριμε)να ε)γγραφα, να υποβα) λλουν, να συμπληρω) νουν, να 
αποσαφηνι)ζουν η)  να ολοκληρω) νουν τις σχετικε)ς πληροφορι)ες η)  τεκμηρι)ωση, εντο) ς προθεσμι)ας ο)χι 
μικρο) τερης των δε)κα (10) ημερω) ν και ο)χι μεγαλυ) τερης των ει)κοσι (20) ημερω) ν απο)  την 
ημερομηνι)α κοινοποι)ησης σε αυτου) ς της σχετικη) ς προ) σκλησης, με)σω της λειτουργικο) τητας « 
Επικοινωνι)α» του υποσυστη) ματος, συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στις διατα) ξεις των 
α) ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλη) ρωση η)  η αποσαφη) νιση ζητει)ται και γι)νεται αποδεκτη)  υπο)  την προϋπο) θεση ο) τι δεν 
τροποποιει)ται η προσφορα)  του οικονομικου)  φορε)α και ο) τι αφορα)  σε στοιχει)α η)  δεδομε)να, των 
οποι)ων ει)ναι αντικειμενικα)  εξακριβω) σιμος ο προγενε)στερος χαρακτη) ρας σε σχε)ση με το πε)ρας της 
καταληκτικη) ς προθεσμι)ας παραλαβη) ς προσφορω) ν. Τα ανωτε)ρω ισχυ) ουν κατ  ́ αναλογι)αν και για 
τυχο) ν ελλει)πουσες δηλω) σεις, υπο)  την προϋπο) θεση ο) τι βεβαιω) νουν γεγονο) τα αντικειμενικω) ς 
εξακριβω) σιμα.74 
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Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρου) σα διαδικασι)α ε)χει εκδοθει) η με αρ. πρωτ. 29285/27.07.2021 (ΑΔΑ: 9Ο6ΝΩΨ8-
9Κ7) Απο) φαση για την ε)γκριση δε)σμευσης προϋπολογισμου)  ποσου)  1.224.525,00 € 
(συμπεριλαμβανομε)νου του ΦΠΑ) σε βα) ρος του ενα) ριθμου ε)ργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι)τλος του ε)ργου ει)ναι:  
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

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

Ο προϋπολογισμο) ς δημοπρα) τησης του ε)ργου ανε)ρχεται σε75  1.224.525,00 Ευρω)  και 
αναλυ) εται σε: 
Δαπα) νη Εργασιω) ν 714.352,41 Ευρώ 
Γενικα)  ε)ξοδα και Όφελος εργολα) βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 128.583,43 Ευρώ 
Απρο) βλεπτα76 (ποσοστου)  15% επι) της δαπα) νης εργασιω) ν και του κονδυλι)ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
126.440,38 Ευρώ , που αναλω) νονται συ) μφωνα με τους ο) ρους του α) ρθρου 156 παρ. 
3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
Στο ανωτε)ρω ποσο)  προβλε)πεται αναθεω) ρηση στις τιμε)ς ποσου)  4.580,34 Ευρώ  
συ) μφωνα με το α) ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρη) τρα προ) σθετης καταβολη) ς (πριμ), συ) μφωνα με το α) ρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν 
προβλε)πεται.  
 
Η παρου) σα συ) μβαση δεν υποδιαιρει)ται σε τμη) ματα και ανατι)θεται ως ενιαι)ο συ) νολο 
για τους ακο) λουθους λο)γους.77  
 
Τυχο) ν διαχωρισμο) ς του ε)ργου σε δυο (2) η)  περισσο) τερα τμη) ματα μπορει) αφενο) ς να 
διαφοροποιη) σει τον χρο) νο παρα) δοσης του κα) θε τμη) ματος και αφετε)ρου, τυχο) ν 
προβλη) ματα που μπορει) να προκυ) ψουν κατα)  την εκτε)λεση και ολοκλη) ρωση της 
συ) βασης , να αποτελε)σουν σημει)ο τριβη) ς μεταξυ)  των δυο διαφορετικω) ν Αναδο)χων και 
την Υπηρεσι)ας, λο)γω του ο) τι τα δυο η)  περισσο) τερα αντικει)μενα αλληλεπικαλυ) πτονται 
και αλληλεξαρτου) νται. 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Το ε)ργο περιλαμβα) νει την κατασκευη)  υποδομω) ν για την ανα) πλαση της Λεωφο) ρου 
Πα) ρνηθος εντο) ς των ορι)ων του Δη) μου Αχαρνών. 

 
Επισημαίνεται ο) τι, το φυσικο)  και οικονομικο)  αντικει)μενο των δημοπρατου) μενων ε)ργων  δεν 
πρε)πει να μεταβα) λλεται ουσιωδω) ς κατα)  τη δια) ρκεια εκτε)λεσης της συ) μβασης, κατα)  τα οριζο) μενα 
στην παρ. 4 του α) ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο) τητα μεταβολη) ς υφι)σταται, μο) νο υπο)  τις 
προϋποθε)σεις των α) ρθρων 13278 και 156 ν. 4412/2016.  
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Επιτρε)πεται η χρη) ση των «επι) ε)λασσον» δαπανω) ν με τους ακο) λουθους ο) ρους και περιορισμου) ς: 

• Δεν τροποποιει)ται το «βασικο)  σχε)διο» της προκη) ρυξης, ου) τε οι προδιαγραφε)ς του ε)ργου, 
ο) πως περιγρα) φονται στα συμβατικα)  τευ) χη, ου) τε καταργει)ται ομα) δα εργασιω) ν της αρχικη) ς 
συ) μβασης.  

• Δεν θι)γεται η πληρο) τητα, ποιο) τητα και λειτουργικο) τητα του ε)ργου.  

• Δεν χρησιμοποιει)ται για την πληρωμη)  νε)ων εργασιω) ν που δεν υπη) ρχαν στην αρχικη)  συ) μβαση.  

• Δεν υπερβαι)νει η δαπα) νη αυτη) , κατα)  τον τελικο)  εγκεκριμε)νο Ανακεφαλαιωτικο)  Πι)νακα 
Εργασιω) ν του ε)ργου, ποσοστο)  ει)κοσι τοις εκατο)  (20%) της συμβατικη) ς δαπα) νης ομα) δας 
εργασιω) ν του ε)ργου ου) τε, αθροιστικα) , ποσοστο)  δε)κα τοις εκατο)  (10%) της δαπα) νης της 
αρχικη) ς αξι)ας συ) μβασης χωρι)ς Φ.Π.Α., αναθεω) ρηση τιμω) ν και απρο) βλεπτες δαπα) νες. Στην 
αθροιστικη)  αυτη)  ανακεφαλαι)ωση λαμβα) νονται υπο) ψη μο) νο οι μεταφορε)ς δαπα) νης απο)  μι)α 
ομα) δα εργασιω) ν σε α) λλη. 

Τα ποσα)  που εξοικονομου) νται, εφο) σον υπερβαι)νουν τα ανωτε)ρω ο) ρια (20% η)  και 10%), 
μειω) νουν ισο) ποσα τη δαπα) νη της αξι)ας συ) μβασης χωρι)ς Φ.Π.Α., αναθεωρη) σεις και 
απρο) βλεπτες δαπα) νες. Για τη χρη) ση των «επι) ε)λασσον δαπανω) ν» απαιτει)ται σε κα) θε 
περι)πτωση η συ) μφωνη γνω) μη του Τεχνικου)  Συμβουλι)ου, υ) στερα απο)  ειση) γηση του φορε)α 
υλοποι)ησης. 

Ο προϋπολογισμο) ς των ε)ργων στα οποι)α εφαρμο) ζεται η παρα) γραφος αυτη)  αναλυ) εται σε 
ομα) δες εργασιω) ν, οι οποι)ες συντι)θενται απο)  εργασι)ες που υπα) γονται σε ενιαι)α υποσυ) νολα 
του τεχνικου)  αντικειμε)νου των ε)ργων, ε)χουν παρο) μοιο τρο) πο κατασκευη) ς και επιδε)χονται το 
ι)διο ποσοστο)  ε)κπτωσης στις τιμε)ς μονα) δας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 
466/2017 Απο) φαση του Υπουργου)  Υποδομω) ν και Μεταφορω) ν (B  ́ 1956) «Καθορισμός	
«Ομάδων	εργασιών»	ανά	κατηγορία	έργων	για	τις	δημόσιες	συμβάσεις	έργων	του	ν.	4412/2016», 
η οποι)α ε)χει εφαρμογη)  σε ο) λα τα ως α) νω ε)ργα, προσδιορι)ζονται οι ομα) δες εργασιω) ν ανα)  
κατηγορι)α ε)ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολικη)  προθεσμι)α εκτε)λεσης του ε)ργου, ορι)ζεται σε δώδεκα (12) μήνες απο)  την ημε)ρα 
υπογραφη) ς της συ) μβασης79 
Αναλυτικο) τερα στοιχει)α για τις προθεσμι)ες  του ε)ργου αναφε)ρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογη)  του Αναδο) χου, θα γι)νει συ) μφωνα με την «ανοικτη)  διαδικασι)α» του 

α) ρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπο)  τις προϋποθε)σεις του νο) μου αυτου) . 
  
13.2 Η οικονομικη)  προσφορα)  των διαγωνιζομε)νων, θα συνταχθει) και υποβληθει) 

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

  
13.3  Κα) θε προσφε)ρων μπορει) να υποβα) λει μο) νο μι)α προσφορα) . 80 
  
13.4  Δεν επιτρε)πεται η υποβολη)  εναλλακτικω) ν προσφορω) ν.81 
 
13.5 Δε γι)νονται δεκτε)ς προσφορε)ς για με)ρος του αντικειμε)νου της συ) μβασης. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχη)  στον διαγωνισμο)  απαιτει)ται η κατα) θεση απο)  τους 

συμμετε)χοντες οικονομικου) ς φορει)ς, κατα)  τους ο) ρους της παρ. 1 του α) ρθρου 72 

του ν. 4412/2016, εγγυητικη) ς επιστολη) ς συμμετοχη) ς, που ανε)ρχεται στο ποσο)  
των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα  ευρώ και σαράντα λεπτών 
(19.750,40€). 

 
 Στην περι)πτωση ε)νωσης οικονομικω) ν φορε)ων, η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς 

περιλαμβα) νει και τον ο) ρο ο) τι η εγγυ) ηση καλυ) πτει τις υποχρεω) σεις ο) λων των 
οικονομικω) ν φορε)ων που συμμετε)χουν στην ε)νωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικε)ς επιστολε)ς συμμετοχη) ς περιλαμβα) νουν, συ) μφωνα με το α) ρθρο 72 

παρ. 12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα) χιστον τα ακο) λουθα στοιχει)α: 
 α) την ημερομηνι)α ε)κδοσης, 
 β) τον εκδο) τη, 
 γ) την αναθε)τουσα αρχη)  η)  τον κυ) ριο του ε)ργου η)  το φορε)α κατασκευη) ς του ε)ργου 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ , προς τον οποι)ο απευθυ) νονται, 

 δ) τον αριθμο)  της εγγυ) ησης, 
 ε) το ποσο)  που καλυ) πτει η εγγυ) ηση, 
 στ) την πλη) ρη επωνυμι)α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ) θυνση του οικονομικου)  φορε)α 

υπε)ρ του οποι)ου εκδι)δεται η εγγυ) ηση (στην περι)πτωση ε)νωσης αναγρα) φονται 
ο) λα τα παραπα) νω για κα) θε με)λος της ε)νωσης), 
ζ) τους ο) ρους ο) τι:  
αα) η εγγυ) ηση παρε)χεται ανε)κκλητα και ανεπιφυ) λακτα, ο δε εκδο) της παραιτει)ται 
του δικαιω) ματος της διαιρε)σεως και της διζη) σεως, και  
ββ) ο) τι σε περι)πτωση κατα) πτωσης αυτη) ς, το ποσο)  της κατα) πτωσης υπο) κειται στο 
εκα) στοτε ισχυ) ον τε)λος χαρτοση) μου. (Η υποπερ. αα  ́ δεν εφαρμο) ζεται για τις 
εγγυη) σεις που παρε)χονται με γραμμα) τιο του Ταμει)ου Παρακαταθηκω) ν και 
Δανει)ων). 

 η) τα στοιχει)α της διακη) ρυξης ( αριθμο) ς, ε)τος, τι)τλος ε)ργου ) και την  καταληκτικη)  
ημερομηνι)α υποβολη) ς προσφορω) ν, 

 θ) την ημερομηνι)α λη) ξης η)  τον χρο) νο ισχυ) ος της εγγυ) ησης, 
 ι) την ανα) ληψη υποχρε)ωσης απο)  τον εκδο) τη της εγγυ) ησης να καταβα) λει το ποσο)  

της εγγυ) ησης ολικα)  η)  μερικα)  εντο) ς πε)ντε (5) ημερω) ν μετα)  απο)  απλη)  ε)γγραφη 
ειδοποι)ηση εκει)νου προς τον οποι)ο απευθυ) νεται. 

 
15.3 Η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς πρε)πει να ισχυ) ει τουλα) χιστον για τρια) ντα (30) ημε)ρες 

μετα)  τη λη) ξη του χρο) νου ισχυ) ος της προσφορα) ς του α) ρθρου 19 της παρου) σας, 

η) τοι με)χρι 06/11/2022,   α) λλως η προσφορα)  απορρι)πτεται. Η αναθε)τουσα αρχη)  

μπορει), πριν τη λη) ξη της προσφορα) ς, να ζητα)  απο)  τους προσφε)ροντες να 
παρατει)νουν, πριν τη λη) ξη τους, τη δια) ρκεια ισχυ) ος της προσφορα) ς και της 
εγγυ) ησης συμμετοχη) ς. 

 
15.4 Η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς καταπι)πτει, αν ο προσφε)ρων: 

• αποσυ) ρει την προσφορα)  του κατα)  τη δια) ρκεια ισχυ) ος αυτη) ς,  

• παρε)χει, εν γνω) σει του, ψευδη)  στοιχει)α η)  πληροφορι)ες που αναφε)ρονται 
στο α) ρθρο 22  
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• δεν προσκομι)σει εγκαι)ρως τα προβλεπο) μενα στο α) ρθρο 23 της παρου) σας 
δικαιολογητικα)  

• στις περιπτω) σεις των παρ. 3, 4 και 5 του α) ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι) 
προ) σκλησης για υποβολη)  δικαιολογητικω) ν απο)  τον προσωρινο)  ανα) δοχο, αν, 
κατα)  τον ε)λεγχο των παραπα) νω δικαιολογητικω) ν, συ) μφωνα με τα α) ρθρο 4.2 
της παρου) σας, διαπιστωθει) ο) τι τα στοιχει)α που δηλω) θηκαν στο ΕΕΕΣ ει)ναι 
εκ προθε)σεως απατηλα) , η)  ο) τι ε)χουν υποβληθει) πλαστα)  αποδεικτικα)  
στοιχει)α, η)  αν, απο)  τα παραπα) νω δικαιολογητικα)  που προσκομι)σθηκαν 
νομι)μως και εμπροθε)σμως, δεν αποδεικνυ) εται η μη συνδρομη)  των λο) γων 
αποκλεισμου)  του α) ρθρου 18 η)  η πλη) ρωση μιας η)  περισσο) τερων απο)  τις 
απαιτη) σεις των, 

• δεν προσε)λθει εγκαι)ρως για υπογραφη)  του συμφωνητικου) . 

• υποβα) λει μη κατα) λληλη προσφορα)  με την ε)ννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
α) ρθρου2 του ν. 4412/2016 

• δεν ανταποκριθει) στη σχετικη)  προ) σκληση της αναθε)τουσας αρχη) ς εντο) ς της 
προβλεπο) μενης, στο α) ρθρο 4.1 (η) προθεσμι)ας και δεν υποβα) λλει εξηγη) σεις, 
σε περι)πτωση ασυνη) θιστα χαμηλη) ς προσφορα) ς,82 

  
15.5  Η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς επιστρε)φεται στον ανα) δοχο με την προσκο) μιση της 

εγγυ) ησης 
 καλη) ς εκτε)λεσης. 
 Η εγγυ) ηση συμμετοχη) ς επιστρε)φεται στους λοιπου) ς προσφε)ροντες, συ) μφωνα με 

τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 72 του ν. 4412/201683. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης 
καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ προβλε)πεται η χορη) γηση προκαταβολη) ς στον Ανα) δοχο84  	
 
16.2	ΔΕΝ	προβλε)πεται  η χορη) γηση προ) σθετης καταβολη) ς (πριμ) στον Ανα) δοχο. 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφη)  της συ) μβασης απαιτει)ται η παροχη)  εγγυ) ησης καλη) ς εκτε)λεσης, 
συ) μφωνα με το α) ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ) ψος της οποι)ας καθορι)ζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (η)  του τμη) ματος της 

συ) μβασης, σε περι)πτωση υποδιαι)ρεσης σε τμη) ματα), χωρι)ς να συμπεριλαμβα) νονται τα 
δικαιω) ματα προαι)ρεσης, χωρι)ς Φ.Π.Α. και κατατι)θεται με)χρι και την υπογραφη)  του 
συμφωνητικου) 85 . 

Σε περι)πτωση τροποποι)ησης της συ) μβασης κατα)  το α) ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι)α 
συνεπα) γεται αυ) ξηση της συμβατικη) ς αξι)ας, η αναθε)τουσα αρχη)  οφει)λει να απαιτει) απο)  τον 
ανα) δοχο να καταθε)σει, με)χρι και την υπογραφη)  της τροποποιημε)νης συ) μβασης, 
συμπληρωματικη)  εγγυ) ηση το υ) ψος της οποι)ας ανε)ρχεται σε ποσοστο)  5% επι) του ποσου)  της 
αυ) ξησης της αξι)ας της συ) μβασης, χωρι)ς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικε)ς επιστολε)ς καλη) ς εκτε)λεσης περιλαμβα) νουν κατ’ ελα) χιστον τα αναφερο) μενα 
στην παρα) γραφο 15.2 της παρου) σας, πλην της περ. (η), και επιπρο) σθετα, τον αριθμο)  και τον 
τι)τλο της σχετικη) ς συ) μβασης . 
 
Η εγγυ) ηση καλη) ς εκτε)λεσης της συ) μβασης καλυ) πτει συνολικα)  και χωρι)ς διακρι)σεις την 
εφαρμογη)  ο) λων των ο) ρων της συ) μβασης και κα) θε απαι)τηση της αναθε)τουσας αρχη) ς η)  του 
κυρι)ου του ε)ργου ε)ναντι του αναδο) χου. 
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Ο χρο) νος ισχυ) ος της εγγυ) ησης καλη) ς εκτε)λεσης πρε)πει να ει)ναι μεγαλυ) τερος κατα)  τρεις (3) 
τουλα) χιστον μη) νες απο)  το α) θροισμα της συμβατικη) ς προθεσμι)ας, της οριακη) ς προθεσμι)ας και 
του χρο) νου υποχρεωτικη) ς συντη) ρησης του ε)ργου, συ) μφωνα με το α) ρθρο 171 του ν. 4412 και 
τα ε)γγραφα της παρου) σας συ) μβασης. 

Η εγγυ) ηση καλη) ς εκτε)λεσης καταπι)πτει υπε)ρ της αναθε)τουσας αρχη) ς, στην περι)πτωση 
παρα) βασης απο)  τον ανα) δοχο των ο) ρων της συ) μβασης, ο) πως αυτη)  ειδικο) τερα ορι)ζει. 

Οι εγγυητικε)ς επιστολε)ς καλη) ς εκτε)λεσης, καταπι)πτουν με αιτιολογημε)νη απο) φαση της 
αναθε)τουσας αρχη) ς, η οποι)α εκδι)δεται μετα)  απο)  προηγου) μενη ειση) γηση της Διευθυ) νουσας 
Υπηρεσι)ας.86 

Ειδικα) , σε περι)πτωση οριστικοποι)ησης της απο) φασης ε)κπτωσης του αναδο) χου, το συ) νολο 
των εγγυη) σεων για την καλη)  εκτε)λεση του ε)ργου, καταπι)πτει υπε)ρ του κυρι)ου του ε)ργου, ως 
ειδικη)  ποινικη)  ρη) τρα, και κατα)  με)γιστο με)χρι το υπολειπο) μενο προς κατασκευη)  ποσο)  της 
συ) μβασης και εφο) σον ληφθει) υπο) ψη προς επιστροφη)  αρνητικο) ς λογαριασμο) ς.87 

Η εγγυ) ηση καλη) ς εκτε)λεσης, ο) πως αυτη)  διαμορφω) θηκε κατο) πιν τροποποιη) σεων της 
συ) μβασης, κατα)  το α) ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειω) νεται αμε)σως μετα)  απο)  την ε)γκριση της 
τελικη) ς επιμε)τρησης απο)  τη διευθυ) νουσα υπηρεσι)α, κατα)  ποσοστο)  εβδομη) ντα τοις εκατο)  
(70%) της συνολικη) ς αξι)ας.88  

Το συ) νολο των εγγυη) σεων καλη) ς εκτε)λεσης επιστρε)φεται χωρι)ς καθυστε)ρηση, αμε)σως μετα)  
απο)  την ε)γκριση του πρωτοκο) λλου παραλαβη) ς και την ε)γκριση του τελικου)  λογαριασμου)  του 
ε)ργου. 

 

17.2 Εγγυ) ηση καλη) ς λειτουργι)ας 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 89 

17. 3 Οι κρατη) σεις της παρ. 12 του α) ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περι) λογαριασμω) ν και 
πιστοποιη) σεων, μπορει) να αντικατασταθου) ν οποτεδη) ποτε απο)  τον ανα) δοχο, μερικα)  η)  ολικα) , 
με ισο) ποση εγγυητικη)  επιστολη) . Οι εγγυη) σεις αυτε)ς περιορι)ζονται κατα)  ποσοστο)  πε)ντε τοις 
εκατο)  (5%) επι) της αξι)ας των εργασιω) ν που περιλαμβα) νονται στις υποβεβλημε)νες στην 
υπηρεσι)α επιμετρη) σεις. Η μει)ωση αποφασι)ζεται απο)  τη διευθυ) νουσα υπηρεσι)α, υ) στερα απο)  
αι)τηση του αναδο) χου, η οποι)α συνοδευ) εται απο)  ειδικο)  απολογισμο)  των εργασιω) ν των οποι)ων 
ε)χουν υποβληθει) οι επιμετρη) σεις.90 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικε)ς επιστολε)ς των α) ρθρων 15, 16 και 17 εκδι)δονται απο)  πιστωτικα)  η)  
χρηματοδοτικα)  ιδρυ) ματα η)  ασφαλιστικε)ς επιχειρη) σεις κατα)  την ε)ννοια των περιπτω) σεων β  ́
και γ  ́της παρ. 1 του α) ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 1́3) που λειτουργου) ν νο) μιμα στα κρα) τη- 
με)λη της Ένωσης η)  του Ευρωπαϊκου)  Οικονομικου)  Χω) ρου η)  στα κρα) τη-με)ρη της ΣΔΣ και 
ε)χουν, συ) μφωνα με τις ισχυ) ουσες διατα) ξεις, το δικαι)ωμα αυτο) . Μπορου) ν, επι)σης, να 
εκδι)δονται απο)  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η)  να παρε)χονται με γραμμα) τιο του Ταμει)ου Παρακαταθηκω) ν και 

Δανει)ων με παρακατα) θεση σε αυτο)  του αντι)στοιχου χρηματικου)  ποσου) .91 Αν συσταθει) 

παρακαταθη) κη με γραμμα) τιο παρακατα) θεσης χρεογρα) φων στο Ταμει)ο Παρακαταθηκω) ν και 
Δανει)ων, τα τοκομερι)δια η)  μερι)σματα που λη) γουν κατα)  τη δια) ρκεια της εγγυ) ησης 
επιστρε)φονται μετα)  τη λη) ξη τους στον υπε)ρ ου η εγγυ) ηση οικονομικο)  φορε)α. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικε)ς επιστολε)ς εκδι)δονται κατ’ επιλογη)  του οικονομικου)  φορε)α/αναδο) χου 
απο)  ε)να η)  περισσο) τερους εκδο) τες της παραπα) νω παραγρα) φου, ανεξαρτη) τως του υ) ψους των.	  
 





Σελίδα 28 από 57 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους92.  
 

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

 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω) ν93 ορι)ζεται η 

06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορι)ζεται η  
11/10/2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.0094 

Αν, για λο)γους ανωτε)ρας βι)ας η)  για τεχνικου) ς λο)γους δεν διενεργηθει) η αποσφρα) γιση κατα)  την 
ορισθει)σα ημε)ρα η)  αν με)χρι τη με)ρα αυτη)  δεν ε)χει υποβληθει) καμι)α προσφορα) , η αποσφρα) γιση και 
η καταληκτικη)  ημερομηνι)α αντι)στοιχα μετατι)θενται σε οποιαδη) ποτε α) λλη ημε)ρα, με απο) φαση της 
αναθε)τουσας αρχη) ς. Η απο) φαση αυτη)  κοινοποιει)ται  στους προσφε)ροντες, με)σω της 
λειτουργικο) τητας “Επικοινωνι)α”,  πε)ντε (5) τουλα) χιστον εργα) σιμες ημε)ρες πριν τη νε)α 
ημερομηνι)α,  και αναρτα) ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελι)δα της αναθε)τουσας αρχη) ς, εφο) σον 
διαθε)τει, καθω) ς και στον ειδικο) , δημο) σια προσβα) σιμο, χω) ρο “ηλεκτρονικοι) διαγωνισμοι)” της 
πυ) λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε)α αυτη)  ημερομηνι)α δεν καταστει) 
δυνατη)  η αποσφρα) γιση των προσφορω) ν η)  δεν υποβληθου) ν προσφορε)ς, μπορει) να ορισθει) και νε)α 
ημερομηνι)α, εφαρμοζομε)νων κατα)  τα λοιπα)  των διατα) ξεων των δυ) ο προηγου) μενων εδαφι)ων. Σε 
περι)πτωση που και στη νε)α αυτη)  ημερομηνι)α δεν καταστει) δυνατη)  η αποσφρα) γιση των 
προσφορω) ν η)  δεν υποβληθου) ν προσφορε)ς, διεξα) γεται νε)α διαδικασι)α συ) ναψης δημο) σιας 
συ) μβασης για το εν λο) γω ε)ργο με την εκ νε)ου τη) ρηση ο) λων των διατυπω) σεων δημοσιο) τητας 
που προβλε)πονται στις διατα) ξεις του παρο) ντος (επαναληπτικο) ς διαγωνισμο) ς, συ) μφωνα με 
τις διατα) ξεις του α) ρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα) θε υποβαλλο) μενη προσφορα)  δεσμευ) ει τον συμμετε)χοντα στον διαγωνισμο)  κατα)  τη 

δια) ταξη του α) ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια) στημα δέκα τριών (13) μηνών 95, απο)  την 

ημερομηνι)α λη) ξης της προθεσμι)ας υποβολη) ς των προσφορω) ν. 

19.2 Προσφορα)  που ορι)ζει χρο) νο ισχυ) ος μικρο) τερο απο)  αυτο) ν που προβλε)πεται στο παρο) ν 
απορρι)πτεται ως μη κανονικη) 96. 
 

19.3 Η αναθε)τουσα αρχη)  μπορει), πριν τη λη) ξη του χρο) νου ισχυ) ος της προσφορα) ς, να ζητα)  
απο)  τους προσφε)ροντες να παρατει)νουν τη δια) ρκεια ισχυ) ος της προσφορα) ς τους και της 
εγγυ) ησης συμμετοχη) ς. κατ’ ανω) τατο ο) ριο για χρονικο)  δια) στημα ι)σο με το προβλεπο) μενο στην 
παρ. 19.1 . Μετα)  απο)  τη λη) ξη και του παραπα) νω ανω) τατου χρονικου)  ορι)ου παρα) τασης ισχυ) ος 
της προσφορα) ς, τα αποτελε)σματα της παρου) σας διαδικασι)ας ανα) θεσης ματαιω) νονται, εκτο) ς 
αν η αναθε)τουσα αρχη)  κρι)νει, κατα)  περι)πτωση, αιτιολογημε)να, ο) τι η συνε)χιση της 
διαδικασι)ας εξυπηρετει) το δημο) σιο συμφε)ρον, οπο) τε οι οικονομικοι) φορει)ς που συμμετε)χουν 
στη διαδικασι)α μπορου) ν να επιλε)ξουν να παρατει)νουν την προσφορα)  τους, εφο) σον τους 
ζητηθει) πριν απο)  την πα) ροδο του ανωτε)ρω ανω) τατου ορι)ου παρα) τασης της προσφορα) ς τους. 
Η διαδικασι)α ανα) θεσης συνεχι)ζεται με ο) σους παρε)τειναν τις προσφορε)ς τους και 
αποκλει)ονται οι λοιποι) οικονομικοι) φορει)ς. 
 
19.4 Αν λη) ξει ο χρο) νος ισχυ) ος των προσφορω) ν και δεν ζητηθει) παρα) ταση της προσφορα) ς, η 
αναθε)τουσα αρχη)  δυ) ναται, με αιτιολογημε)νη απο) φαση)  της, εφο) σον η εκτε)λεση της συ) μβασης 
εξυπηρετει) το δημο) σιο συμφε)ρον, να ζητη) σει, εκ των υστε)ρων, απο)  τους οικονομικου) ς φορει)ς 
που συμμετε)χουν στη διαδικασι)α να παρατει)νουν τον χρο) νο ισχυ) ος της προσφορα) ς τους, 
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καθω) ς και της εγγυ) ησης συμμετοχη) ς, οπο) τε η διαδικασι)α συνεχι)ζεται με τους οικονομικου) ς 
φορει)ς, οι οποι)οι προε)βησαν στις ανωτε)ρω ενε)ργειες. 
 

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

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  …………………., 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελι)δα της αναθε)τουσας αρχη) ς (www.acharnes.gr/enimerosi), αναρτα) ται σχετικη)  
ενημε)ρωση, συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 2 της παρου) σας.  

 
4. Περι)ληψη της παρου) σας Διακη) ρυξης δημοσιευ) εται στον Ελληνικο)  Τυ) πο97, συ) μφωνα με το 

α) ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα) ται στο προ) γραμμα “Διαυ) γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε)ξοδα των εκ της κει)μενης νομοθεσι)ας απαραι)τητων δημοσιευ) σεων της περι)ληψης της 
δημοπρασι)ας στην οποι)α αναδει)χθηκε ανα) δοχος, βαρυ) νουν τον ι)διο και εισπρα) ττονται με τον 
πρω) το λογαριασμο)  πληρωμη) ς του ε)ργου.  Τα ε)ξοδα δημοσιευ) σεων των τυχο) ν προηγου) μενων 
διαγωνισμω) ν για την ανα) θεση του ι)διου ε)ργου, καθω) ς και τα ε)ξοδα των μη απαραι)τητων εκ του 
νο) μου δημοσιευ) σεων βαρυ) νουν την αναθε)τουσα αρχη)  και καταβα) λλονται απο)  τις πιστω) σεις του 
ε)ργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συ) μβαση ανατι)θεται βα) σει του κριτηρι)ου του α) ρθρου 14 της παρου) σας, σε προσφε)ροντα ο 
οποι)ος δεν αποκλει)εται απο)  τη συμμετοχη)  βα) σει της παρ. Α του α) ρθρου 22 της παρου) σας και 
πληροι) τα κριτη) ρια επιλογη) 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 συμμετοχη) ς ε)χουν φυσικα)  η)  νομικα)  προ) σωπα, η)  ενω) σεις αυτω) ν 98 που 
δραστηριοποιου) νται σε ε)ργα   κατηγορι)ας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΝΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ 
και ΟΔΟΠΟΙΙΑ 99 και που ει)ναι εγκατεστημε)να σε100: 
α) σε κρα) τος-με)λος της Ένωσης, 
β) σε κρα) τος-με)λος του Ευρωπαϊκου)  Οικονομικου)  Χω) ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι)τες χω) ρες που ε)χουν υπογρα) ψει και κυρω) σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο)  που η υπο)  ανα) θεση 
δημο) σια συ) μβαση καλυ) πτεται απο)  τα Παραρτη) ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7101 και τις γενικε)ς σημειω) σεις 
του σχετικου)  με την Ένωση Προσαρτη) ματος I της ως α) νω Συμφωνι)ας, καθω) ς και 
δ) σε τρι)τες χω) ρες που δεν εμπι)πτουν στην περι)πτωση γ  ́της παρου) σας παραγρα) φου και ε)χουν 
συνα) ψει διμερει)ς η)  πολυμερει)ς συμφωνι)ες με την Ένωση σε θε)ματα διαδικασιω) ν ανα) θεσης 
δημοσι)ων συμβα) σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης102. 
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21.2 Οικονομικο) ς φορε)ας συμμετε)χει ει)τε μεμονωμε)να ει)τε ως με)λος ε)νωσης103, 
 
21.3 Οι ενω) σεις οικονομικω) ν φορε)ων συμμετε)χουν υπο)  τους ο) ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α) ρθρου 
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του α) ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει)ται απο)  τις εν λο)γω ενω) σεις να περιβληθου) ν συγκεκριμε)νη νομικη)  μορφη)  για την 
υποβολη)  προσφορα) ς. Σε περι)πτωση που η ε)νωση αναδειχθει) ανα) δοχος η νομικη)  της μορφη)  πρε)πει 
να ει)ναι τε)τοια που να εξασφαλι)ζεται η υ) παρξη ενο) ς και μοναδικου)  φορολογικου)  μητρω) ου για την 
ε)νωση (πχ κοινοπραξι)α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι μεμονωμε)νοι προσφε)ροντες πρε)πει να ικανοποιου) ν ο) λα τα κριτη) ρια ποιοτικη) ς επιλογη) ς.  

Στην περι)πτωση ε)νωσης οικονομικω) ν φορε)ων, ισχυ) ουν τα εξη) ς : 

- αναφορικα)  με τις απαιτη) σεις του α) ρθρου 22. Α της παρου) σας, αυτε)ς θα πρε)πει να ικανοποιου) νται 
απο)  κα) θε με)λος της ε)νωσης  

- αναφορικα)  με τις απαιτη) σεις του α) ρθρου 22.Β της παρου) σας, κα) θε με)λος της ε)νωσης θα πρε)πει 
να ει)ναι εγγεγραμμε)νο στο σχετικο)  επαγγελματικο)  μητρω) ο, συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα στο ως 
α) νω α) ρθρο, τουλα) χιστον σε μια απο)  τις κατηγορι)ες που αφορα)  στο υπο)  ανα) θεση ε)ργο. Περαιτε)ρω, 
αθροιστικα)  πρε)πει να καλυ) πτονται ο) λες οι κατηγορι)ες του ε)ργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα) θε προσφε)ρων αποκλείεται απο)  τη συμμετοχη)  στην παρου) σα διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης, 
εφο) σον συντρε)χει στο προ) σωπο)  του (αν προ) κειται για μεμονωμε)νο φυσικο)  η)  νομικο)  προ) σωπο) η)  
σε ε)να απο)  τα με)λη του (αν προ) κειται περι) ε)νωσης οικονομικω) ν φορε)ων) ε)νας απο)  τους λο)γους 
των παρακα) τω περιπτω) σεων: 

22.A.1. Όταν υπα) ρχει εις βα) ρος του αμετα) κλητη104 καταδικαστικη)  απο) φαση για ε)να απο)  τα ακο) -
λουθα  εγκλη) ματα: 

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

β) ενεργητική δωροδοκία, ο) πως ορι)ζεται στο α) ρθρο 3 της συ) μβασης περι) της καταπολε)μησης 
της δωροδοκι)ας, στην οποι)α ενε)χονται υπα) λληλοι των Ευρωπαϊκω) ν Κοινοτη) των η)  των κρατω) ν-
μελω) 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 καταπολε)μηση της 
δωροδοκι)ας στον ιδιωτικο)  τομε)α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω) ς και ο) πως ορι)ζεται στο 
εθνικο)  δι)καιο του οικονομικου)  φορε)α, και τα εγκλη) ματα των α) ρθρων 159Α (δωροδοκι)α πολιτικω) ν 
προσω) πων), 236 (δωροδοκι)α υπαλλη) λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι)α δικαστικω) ν λειτουργω) ν), 
237Α παρ. 2 (εμπορι)α επιρροη) ς – μεσα) ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκι)α στον ιδιωτικο)  τομε)α) του 
Ποινικου)  Κω) δικα, 

γ) απάτη, εις βα) ρος των οικονομικω) ν συμφερο) ντων της Ένωσης κατα)  την ε)ννοια των α) ρθρων 3 
και 4 της Οδηγι)ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου)  Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου της 5ης 
Ιουλι)ου 2017 σχετικα)  με την καταπολε)μηση, με)σω του ποινικου)  δικαι)ου, της απα) της εις βα) ρος των 
οικονομικω) ν συμφερο) ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη) 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 λειτουργω) ν), 242 (ψευδη) ς βεβαι)ωση, νο) θευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμε)νη κλοπη) ), 375 (υπεξαι)ρεση), 386 (απα) τη), 386Α (απα) τη με υπολογιστη) ), 386Β (απα) τη 
σχετικη)  με τις επιχορηγη) σεις), 390 (απιστι)α) του Ποινικου)  Κω) δικα και των α) ρθρων 155 επ. του 
Εθνικου)  Τελωνειακου)  Κω) δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ο) ταν αυτα)  στρε)φονται κατα)  των 
οικονομικω) ν συμφερο) ντων της Ευρωπαϊκη) ς Ένωσης η)  συνδε)ονται με την προσβολη)  αυτω) ν των 
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συμφερο) ντων, καθω) ς και τα εγκλη) ματα των α) ρθρων 23 (διασυνοριακη)  απα) τη σχετικα)  με τον 
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικε)ς διατα) ξεις για την ποινικη)  προστασι)α των οικονομικω) ν συμφερο) ντων 
της Ευρωπαϊκη) ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε)ς δραστηριο) τητες, 
ο) πως ορι)ζονται, αντιστοι)χως, στα α) ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι)ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου)  
Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου της 15ης Μαρτι)ου 2017, για την καταπολε)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 απο) φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλι)ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η)  
ηθικη)  αυτουργι)α η)  συνε)ργεια η)  απο) πειρα δια) πραξης εγκλη) ματος, ο) πως ορι)ζονται στο α) ρθρο 14 
αυτη) ς, και τα εγκλη) ματα των α) ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικου)  Κω) δικα, καθω) ς και τα 
εγκλη) 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 αυτε)ς ορι)ζονται στο α) ρθρο 1 της Οδηγι)ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου)  
Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικα)  με την προ) ληψη της 
χρησιμοποι)ησης του χρηματοπιστωτικου)  συστη) ματος για τη νομιμοποι)ηση εσο) δων απο)  
παρα) νομες δραστηριο) τητες η)  για τη χρηματοδο) τηση της τρομοκρατι)ας, την τροποποι)ηση του 
κανονισμου)  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκου)  Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου, και την 
κατα) ργηση της οδηγι)ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου)  Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου και της 
οδηγι)ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη) ς (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλη) 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 
Οδηγι)ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου)  Κοινοβουλι)ου και του Συμβουλι)ου της 5ης Απριλι)ου 2011, 
για την προ) ληψη και την καταπολε)μηση της εμπορι)ας ανθρω) πων και για την προστασι)α των 
θυμα) των της, καθω) 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 εγκλη) ματα του α) ρθρου 323Α του Ποινικου)  
Κω) δικα (εμπορι)α ανθρω) πων). Ο οικονομικο) ς φορε)ας αποκλει)εται επι)σης ο) ταν το προ) σωπο εις 
βα) ρος του οποι)ου εκδο) θηκε αμετα) κλητη καταδικαστικη)  απο) φαση ει)ναι με)λος του διοικητικου) , 
διευθυντικου)  η)  εποπτικου)  οργα) νου του εν λο)γω οικονομικου)  φορε)α η)  ε)χει εξουσι)α εκπροσω) πησης, 
λη) ψης αποφα) σεων η)  ελε)γχου σε αυτο) . 

Η υποχρε)ωση του προηγου) μενου εδαφι)ου αφορα) : 

α) Στις περιπτω) σεις εταιρειω) ν περιορισμε)νης ευθυ) νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω) ν εταιρειω) ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικω) ν Κεφαλαιουχικω) ν Εταιρειω) ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστε)ς. 

β) Στις περιπτω) σεις ανωνυ) μων εταιρειω) ν (Α.Ε.) τον Διευθυ) νοντα Συ) μβουλο, τα με)λη του 
Διοικητικου)  Συμβουλι)ου, καθω) ς και τα προ) σωπα στα οποι)α με απο) φαση του Διοικητικου)  
Συμβουλι)ου ε)χει ανατεθει) το συ) νολο της διαχει)ρισης και εκπροσω) πησης της εταιρει)ας. 
 
γ) Στις περιπτω) σεις των συνεταιρισμω) ν, τα με)λη του Διοικητικου)  Συμβουλι)ου, η)  

δ) στις υπο) λοιπες περιπτω) σεις νομικω) ν προσω) πων, τον, κατα)  περι)πτωση, νο) μιμο  εκπρο) σωπο105. 

22.A.2 
α) Όταν ο  προσφε)ρων ε)χει αθετη) σει τις υποχρεω) σεις του ο) σον αφορα)  στην καταβολη)  φο) ρων η)  
εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης και αυτο)  ε)χει διαπιστωθει) απο)  δικαστικη)  η)  διοικητικη)  απο) φαση 
με τελεσι)δικη και δεσμευτικη)  ισχυ) , συ) μφωνα με διατα) ξεις της χω) ρας ο) που ει)ναι εγκατεστημε)νος η)  
την εθνικη)  νομοθεσι)α  η) /και  

β) η αναθε)τουσα αρχη)  μπορει) να αποδει)ξει με τα κατα) λληλα με)σα ο) τι ο προσφε)ρων ε)χει αθετη) σει 
τις υποχρεω) σεις του ο) σον αφορα)  την καταβολη)  φο) ρων η)  εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης. 

Αν ο προσφε)ρων ει)ναι Έλληνας πολι)της η)  ε)χει την εγκατα) σταση)  του στην Ελλα) δα, οι υποχρεω) σεις 
του που αφορου) ν τις εισφορε)ς κοινωνικη) ς ασφα) λισης καλυ) πτουν, το) σο την κυ) ρια, ο) σο και την 
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επικουρικη)  ασφα) λιση. 

Οι υποχρεω) σεις των περ. α’ και β’ θεωρει)ται ο) τι δεν ε)χουν αθετηθει) εφο) σον δεν ε)χουν καταστει) 
ληξιπρο) θεσμες η)  εφο) σον αυτε)ς ε)χουν υπαχθει) σε δεσμευτικο)  διακανονισμο)  που τηρει)ται. 

Δεν αποκλει)εται ο προσφε)ρων, ο) ταν ε)χει εκπληρω) σει τις υποχρεω) σεις του, ει)τε καταβα) λλοντας 
τους φο) ρους η)  τις εισφορε)ς κοινωνικη) ς ασφα) λισης που οφει)λει, συμπεριλαμβανομε)νων, κατα)  
περι)πτωση, των δεδουλευμε)νων το) κων η)  των προστι)μων, ει)τε υπαγο) μενος σε δεσμευτικο)  
διακανονισμο)  για την καταβολη)  τους, στο με)τρο που τηρει) τους ο) ρους του δεσμευτικου)  
κανονισμου) 106 

22.A.3  α  
α) Κατ’ εξαι)ρεση, ο) ταν ο αποκλεισμο) ς ει)ναι σαφω) ς δυσανα) λογος, ιδι)ως ο) ταν μο) νο μικρα)  ποσα)  των 
φο) ρων η)  των εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης δεν ε)χουν καταβληθει) η)  ο) ταν ο προσφε)ρων 
ενημερω) θηκε σχετικα)  με το ακριβε)ς ποσο)  που οφει)λεται λο)γω αθε)τησης των υποχρεω) σεω) ν του 
ο) σον αφορα)  στην καταβολη)  φο) ρων η)  εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης σε χρο) νο κατα)  τον οποι)ο 
δεν ει)χε τη δυνατο) τητα να λα) βει με)τρα, συ) μφωνα με το τελευται)ο εδα) φιο της περ. β' της παρ. 2 του 
α) ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απο)  την εκπνοη)  της προθεσμι)ας υποβολη) ς προσφορα) ς του α) ρθρου 
18 της παρου) σας, δεν εφαρμο) ζεται 107η παρα) γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:108 

 
(α) ε)χει αθετη) σει τις υποχρεω) σεις που προβλε)πονται στην παρ. 2 του α) ρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περι) αρχω) ν που εφαρμο) ζονται στις διαδικασι)ες συ) ναψης δημοσι)ων συμβα) σεων,                    

(β) εα) ν ο οικονομικο) ς φορε)ας τελει) υπο)  πτω) χευση η)  ε)χει υπαχθει) σε διαδικασι)α  ειδικη) ς 
εκκαθα) ρισης	 η)  τελει) υπο)  αναγκαστικη)  διαχει)ριση απο)  εκκαθαριστη)  η)  απο)  το δικαστη) ριο η)  ε)χει 
υπαχθει) σε διαδικασι)α πτωχευτικου)  συμβιβασμου)  η)  ε)χει αναστει)λει τις επιχειρηματικε)ς του 
δραστηριο) τητες η)  ε)χει υπαχθει) σε διαδικασι)α εξυγι)ανσης και δεν τηρει) τους ο) ρους αυτη) ς η)  εα) ν 
βρι)σκεται σε οποιαδη) ποτε ανα) λογη κατα) σταση προκυ) πτουσα απο)  παρο) μοια διαδικασι)α, 
προβλεπο) μενη σε εθνικε)ς διατα) ξεις νο) μου.  

Η αναθε)τουσα αρχη)  μπορει) να μην αποκλει)ει ε)ναν οικονομικο)  φορε)α, ο οποι)ος βρι)σκεται σε μια εκ 
των καταστα) σεων που αναφε)ρονται στην παρου) σα περι)πτωση, υπο)  την προϋπο) θεση ο) τι η αναθε)-
τουσα αρχη)  ε)χει αποδει)ξει ο) τι ο εν λο)γω φορε)ας ει)ναι σε θε)ση να εκτελε)σει τη συ) μβαση, 
λαμβα) νοντας υπο) ψη τις ισχυ) ουσες διατα) ξεις και τα με)τρα για τη συνε)χιση της επιχειρηματικη) ς του 
λειτουργι)ας (παρ. 5 α) ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 109 

(γ) εα) ν, με την επιφυ) λαξη της παραγρα) φου 3β του α) ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α 9́3), περι) 
ποινικω) ν κυρω) σεων και α) λλων διοικητικω) ν συνεπειω) ν, η αναθε)τουσα αρχη)  διαθε)τει επαρκω) ς 
ευ) λογες ενδει)ξεις που οδηγου) ν στο συμπε)ρασμα ο) τι ο οικονομικο) ς φορε)ας συνη) ψε συμφωνι)ες με 
α) λλους οικονομικου) ς φορει)ς με στο)χο τη στρε)βλωση του ανταγωνισμου) , 

(δ) εα) ν μι)α κατα) σταση συ) γκρουσης συμφερο) ντων κατα)  την ε)ννοια του α) ρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορει) να θεραπευθει) αποτελεσματικα)  με α) λλα, λιγο) τερο παρεμβατικα) , με)σα, 

(ε) εα) ν μι)α κατα) σταση στρε)βλωσης του ανταγωνισμου)  απο)  την προ) τερη συμμετοχη)  των 
οικονομικω) ν φορε)ων κατα)  την προετοιμασι)α της διαδικασι)ας συ) ναψης συ) μβασης, συ) μφωνα με 
ο) σα ορι)ζονται στο α) ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει) να θεραπευθει) με α) λλα, λιγο) τερο 
παρεμβατικα) , με)σα, 

(στ) εα) ν ο οικονομικο) ς φορε)ας ε)χει επιδει)ξει σοβαρη)  η)  επαναλαμβανο) μενη πλημμε)λεια κατα)  την 
εκτε)λεση ουσιω) δους απαι)τησης στο πλαι)σιο προηγου) μενης δημο) σιας συ) μβασης, προηγου) μενης 
συ) μβασης με αναθε)τοντα φορε)α η)  προηγου) μενης συ) μβασης παραχω) ρησης που ει)χε ως 
αποτε)λεσμα την προ) ωρη καταγγελι)α της προηγου) μενης συ) μβασης, αποζημιω) σεις η)  α) λλες 
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παρο) μοιες κυρω) σεις, 

(ζ) εα) ν ο οικονομικο) ς φορε)ας ε)χει κριθει) ε)νοχος εκ προθε)σεως σοβαρω) ν  απατηλω) ν δηλω) σεων, 
κατα)  την παροχη)  των πληροφοριω) ν που απαιτου) νται για την εξακρι)βωση της απουσι)ας των 
λο)γων αποκλεισμου)  η)  την πλη) ρωση των κριτηρι)ων επιλογη) ς, ε)χει αποκρυ) ψει τις πληροφορι)ες 
αυτε)ς η)  δεν ει)ναι σε θε)ση να προσκομι)σει τα δικαιολογητικα)  που απαιτου) νται κατ’ εφαρμογη)  του 
α) ρθρου 79 του ν. 4412/2016, περι) Ευρωπαϊκου)  Ενιαι)ου Εγγρα) φου Συ) μβασης, καθω) ς και του 
α) ρθρου 23 της παρου) σας, 

(η) εα) ν ο οικονομικο) ς φορε)ας επιχει)ρησε να επηρεα) σει με αθε)μιτο τρο) πο τη διαδικασι)α λη) ψης 
αποφα) σεων της αναθε)τουσας αρχη) ς, να αποκτη) σει εμπιστευτικε)ς πληροφορι)ες που ενδε)χεται να 
του αποφε)ρουν αθε)μιτο πλεονε)κτημα στη διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης η)  να παρα) σχει με 
απατηλο)  τρο) πο παραπλανητικε)ς πληροφορι)ες που ενδε)χεται να επηρεα) σουν ουσιωδω) ς τις 
αποφα) σεις που αφορου) ν τον αποκλεισμο) , την επιλογη)  η)  την ανα) θεση, 

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

22.Α.5.  Αποκλει)εται απο)  τη συμμετοχη)  στη διαδικασι)α συ) ναψης δημο) σιας συ) μβασης 
(διαγωνισμο) ), οικονομικο) ς φορε)ας εα) ν συντρε)χουν οι προϋποθε)σεις εφαρμογη) ς της παρ. 4 του 
α) ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 110 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 
προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμη εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που 
υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.111 

 

22.Α.6. Η αναθε)τουσα αρχη)  αποκλει)ει οικονομικο)  φορε)α σε οποιοδη) ποτε χρονικο)  σημει)ο κατα)  τη 
δια) ρκεια της διαδικασι)ας συ) ναψης συ) μβασης, ο) ταν αποδεικνυ) εται ο) τι αυτο) ς βρι)σκεται λο)γω 
πρα) ξεων η)  παραλει)ψεων αυτου)  ει)τε πριν ει)τε κατα)  τη διαδικασι)α, σε μι)α απο)  τις περιπτω) σεις των 
προηγου) μενων παραγρα) φων. 112  

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.113 

22.Α.7. Οικονομικο) ς φορε)ας που εμπι)πτει σε μια απο)  τις καταστα) σεις που αναφε)ρονται στις 
παραγρα) φους 22.Α.1 και 22.Α.4114, εκτο) ς απο)  την περι)πτωση β, μπορει) να προσκομι)ζει στοιχει)α115 
προκειμε)νου να αποδει)ξει ο) τι τα με)τρα που ε)λαβε επαρκου) ν για να αποδει)ξουν την αξιοπιστι)α του, 
παρο) τι συντρε)χει ο σχετικο) ς λο)γος αποκλεισμου) . Για τον σκοπο)  αυτο) ν, ο οικονομικο) ς φορε)ας 
αποδεικνυ) ει ο) τι ε)χει καταβα) λει η)  ε)χει δεσμευθει) να καταβα) λει αποζημι)ωση για ζημι)ες που 
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προκλη) θηκαν απο)  το ποινικο)  αδι)κημα η)  το παρα) πτωμα, ο) τι ε)χει διευκρινι)σει τα γεγονο) τα και τις 
περιστα) σεις με ολοκληρωμε)νο τρο) πο, με)σω ενεργου)  συνεργασι)ας με τις ερευνητικε)ς αρχε)ς, και ε)χει 
λα) βει συγκεκριμε)να τεχνικα)  και οργανωτικα)  με)τρα, καθω) ς και με)τρα σε επι)πεδο προσωπικου)  

κατα) λληλα για την αποφυγη)  περαιτε)ρω ποινικω) ν αδικημα) των η)  παραπτωμα) των. 116 Τα με)τρα που 

λαμβα) νονται απο)  τους οικονομικου) ς φορει)ς αξιολογου) νται σε συνα) ρτηση με τη σοβαρο) τητα και 
τις ιδιαι)τερες περιστα) σεις του ποινικου)  αδικη) ματος η)  του παραπτω) ματος. Εα) ν τα στοιχει)α κριθου) ν 
επαρκη) , ο εν λο)γω οικονομικο) ς φορε)ας δεν αποκλει)εται απο)  τη διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης. Αν 
τα με)τρα κριθου) ν ανεπαρκη) , γνωστοποιει)ται στον οικονομικο)  φορε)α το σκεπτικο)  της απο) φασης 
αυτη) ς. Οικονομικο) ς φορε)ας που ε)χει αποκλειστει), συ) μφωνα με τις κει)μενες διατα) ξεις, με τελεσι)-
δικη απο) φαση, απο)  τη συμμετοχη)  σε διαδικασι)ες συ) ναψης συ) μβασης η)  ανα) θεσης παραχω) ρησης 
δεν μπορει) να κα) νει χρη) ση της ανωτε)ρω δυνατο) τητας κατα)  την περι)οδο του αποκλεισμου)  που 
ορι)ζεται στην εν λο)γω απο) φαση 

22.Α.8. Η απο) φαση για την διαπι)στωση της επα) ρκειας η)  μη των επανορθωτικω) ν με)τρων κατα)  την 
προηγου) μενη παρα) γραφο εκδι)δεται συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στις παρ. 8 και 9 του α) ρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 117 

 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 118 
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορα)  την καταλληλο) τητα για την α) σκηση της επαγγελματικη) ς δραστηριο) τητας, απαιτει)ται  
οι οικονομικοι) φορει)ς να ει)ναι εγγεγραμμε)νοι στο σχετικο)  επαγγελματικο)  μητρω) ο που τηρει)ται 
στο κρα) τος εγκατα) σταση) ς τους. Ειδικα)  οι προσφε)ροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι στην Ελλα) δα 
απαιτει)ται να ει)ναι εγγεγραμμε)νοι στο Μητρω) ο Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικο)  δια) στημα που εξακολουθου) ν να ισχυ) ουν οι μεταβατικε)ς διατα) ξεις του α) ρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 η)  στο Μητρω) ο Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων Δημο) σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο)  την 
ε)ναρξη ισχυ) ος του τελευται)ου η)  στα Μητρω) α Περιφερειακω) ν Ενοτη) των119, ανα)  περι)πτωση, στην 
κατηγορι)α/-ιες ε)ργου του α) ρθρου 21 της παρου) σας120. Οι προσφε)ροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι 
σε κρα) τος με)λος της Ευρωπαϊκη) ς Ένωσης απαιτει)ται να ει)ναι εγγεγραμμε)νοι στα Μητρω) α του 
παραρτη) ματος ΧΙ του Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια121 
Όσον αφορα)  την οικονομικη)  και χρηματοοικονομικη)  επα) ρκεια οι οικονομικοι) φορει)ς απαιτει)ται: 

1.Κατα)  την υποβολη)  της οικονομικη) ς προσφορα) ς, να διαθε)τουν τουλα) χιστον την οικονομικη)  και 
χρηματοοικονομικη)  επα) ρκεια, ο) πως αυτη)  ορι)ζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ο) πως 
τροποποιη) θηκε με το άρθρο 107 του Ν.4199/2013 για την  1Η τάξη και άνω σε έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, για την 1Η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, για την Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και για 
την Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .   

Ειδικα)  οι εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις που ει)ναι εγγεγραμμε)νες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο)  δια) στημα 
που εξακολουθου) ν να ισχυ) ουν οι μεταβατικε)ς διατα) ξεις του α) ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα 
πρε)πει να υπερβαι)νουν τα ανω) τατα επιτρεπτα)  ο) ρια ανεκτε)λεστου υπολοι)που εργολαβικω) ν 
συμβα) σεων, συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο) πως 
ισχυ) ει. 

Ειδικο) τερα οι οικονομικοι) φορει)ς που δεν ει)ναι εγκατεστημε)νοι στην Ελλα) δα, θα πρε)πει να 
διαθε)τουν τουλάχιστον  στην τεχνικη)  τους στελε)χωση τα αναφερο) μενα  στις παραγρα) φους 4α 
και 6α του α) ρθρου 100 του ν.3669/2008, ο) πως τροποποιη) θηκαν με το α) ρθρο 107  του 
ν.4199/2013. 
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Μετα)  απο)  τη λη) ξη των ως α) νω μεταβατικω) ν διατα) ξεων και την πλη) ρη ε)ναρξη ισχυ) ος του π.δ 
71/2019, οι εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις που ει)ναι εγγεγραμμε)νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε)πει να 
υπερβαι)νουν τα ανω) τατα επιτρεπτα)  ο) ρια ανεκτε)λεστου υπολοι)που εργολαβικω) ν συμβα) σεων, 
συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 64 αυτου) . 

Σε περι)πτωση Ένωσης προμηθευτω) ν η)  Κοινοπραξι)ας, τα παραπα) νω στοιχει)α τεκμηρι)ωσης της 
τεχνικη) ς και επαγγελματικη) ς ικανο) τητας αρκει) να ικανοποιει)ται απο)  ε)να εκ των μελω) ν της ε)νωσης 
η)  αθροιστικα)  απο)  τα με)λη της ε)νωσης. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα122  
Όσον αφορα)  την τεχνικη)  και επαγγελματικη)  ικανο) τητα οι οικονομικοι) φορει)ς απαιτει)ται: 

1.Κατα)  την υποβολη)  της οικονομικη) ς προσφορα) ς να διαθε)τουν τουλάχιστον την τεχνικη)  
στελε)χωση, εμπειρι)α κλπ. ο) πως αυτα)  ορι)ζονται στο  α) ρθρο 100 του Ν.3669/2008 για την 1Η τάξη 
και άνω σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, για την 1Η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, για την Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και για 
την Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και στο α) ρθρο 75 του Ν.4412/2016.  

Ειδικο) τερα οι οικονομικοι) φορει)ς που δεν ει)ναι εγκατεστημε)νοι στην Ελλα) δα, θα πρε)πει να 
διαθε)τουν τουλάχιστον  στην τεχνικη)  τους στελε)χωση τα αναφερο) μενα  στις παραγρα) φους 4α 
και 6α του α) ρθρου 100 του ν.3669/2008, ο) πως τροποποιη) θηκαν με το α) ρθρο 107  του 
ν.4199/2013. 

Σε περι)πτωση Ένωσης προμηθευτω) ν η)  Κοινοπραξι)ας, τα παραπα) νω στοιχει)α τεκμηρι)ωσης της 
τεχνικη) ς και επαγγελματικη) ς ικανο) τητας αρκει) να ικανοποιει)ται απο)  ε)να εκ των μελω) ν της ε)νωσης 
η)  αθροιστικα)  απο)  τα με)λη της ε)νωσης. 

2.Υπευ) θυνη δη) λωση με την οποι)α δεσμευ) εται να  παρουσια) σει τη λειτουργι)α του συστη) ματος 

ο) μοιας κατασκευη) ς με το υπο)  προμη) θεια ει)δος (υπο) γειο συ) στημα με πρε)σες συμπι)εσης σε 

κα) δους κοινη) ς χρη) σης), το οποι)ο θα πρε)πει να ει)ναι σε λειτουργι)α τουλα) χιστον δυ) ο (2) ε)τη. 

(ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ) 

Επισημαι)νεται ο) τι για τη συμπερι)ληψη στα ε)γγραφα της συ) μβασης, απαιτη) σεων οικονομικη) ς και 
χρηματοοικονομικη) ς επα) ρκειας, καθω) ς και τεχνικη) ς και επαγγελματικη) ς ικανο) τητας, πε)ραν των 
προβλεπο) μενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφη)  και κατα) ταξη σε τα) ξη των οικει)ων 
μητρω) ων, αντι)στοιχου προϋπολογισμου)  και κατηγορι)ας ε)ργου, οι αναθε)τουσες αρχε)ς οφει)λουν 
προηγουμε)νως να ζητου) ν γνωμοδο) τηση του αρμο) διου τεχνικου)  συμβουλι)ου της Γενικη) ς 
Γραμματει)ας Υποδομω) ν. Το τελευται)ο εντο) ς της ταχθει)σας απο)  την αναθε)τουσα αρχη)  προθεσμι)ας, 
η οποι)α δεν μπορει) να ει)ναι μικρο) τερη των τρια) ντα (30) ημερω) ν, ελε)γχει εα) ν οι απαιτη) σεις που 
ζητου) νται απο)  την αναθε)τουσα αρχη)  να συμπεριληφθου) ν στα ε)γγραφα της συ) μβασης 
δικαιολογου) νται απο)  τη φυ) ση της συ) μβασης, σχετι)ζονται και ει)ναι ανα) λογες προς το αντικει)μενο)  
της.123 
 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης124 
Οι οικονομικοι) φορει)ς για την παρου) σα διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης οφει)λουν να συμμορφω) νο-

νται με:   

1. Συ) στημα διαχει)ρισης ποιο) τητας κατα)  ΙSO 9001:2015 με πεδι)ο εφαρμογη) ς την κατασκευη)  ε)ργων 

συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  

2. Συ) στημα περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης κατα)  ΙSO 14001:2015 με πεδι)ο εφαρμογη) ς την 

κατασκευη)  ε)ργων συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  
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3. Συ) στημα ασφα) λειας και υγιεινη) ς στην εργασι)α κατα)  OHSAS 18001: 2007 η)  ISO 45001:2018 με 

πεδι)ο εφαρμογη) ς την κατασκευη)  ε)ργων συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  

4.Πιστοποιητικα)  για το συ) στημα διαχει)ρισης ποιο) τητας κατα)  ΙSO 9001:2015,  για το συ) στημα 

περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης κατα)  ΙSO 14001:2015 και για το συ) στημα ασφα) λειας και υγιεινη) ς 

στην εργασι)α κατα)  ISO 45001:2018, του κατασκευαστη)  του συστη) ματος  για την  εμπορι)α και 

το service του υπο)  προμη) θεια ει)δους. (ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ) 

5.Πιστοποιητικο)  ISO 3834 του εργοστασι)ου κατασκευη) ς που θα βεβαιω) νει την διαδικασι)α 

συγκο) λλησης βα) σει του ΕΝ ISO 3834, γιατι) οι συγκολλη) σεις του συστη) ματος θα πρε)πει να 

ει)ναι υδατοστεγει)ς και απο) λυτα ασφαλει)ς. (ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ) 

Για ο) λα τα παραπα) νω ισχυ) ει η προ) βλεψη περι) ισοδυνα) μων κατ’ α) ρ. 82 Ν. 4412/2016. Για  την  
αναγνώριση  ισοδύναμων  πιστοποιητικών,  θα  πρέπει  να  καλύπτονται  οι απαιτήσεις των 
οριζόμενων στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ. 

Τα Προ) τυπα και Πιστοποιη) σεις περι) διασφα) λισης ποιο) τητας και περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης αφο-

ρου) ν περιβαλλοντικη)  διαχει)ριση και ποιο) τητα, ως και τα ισοδυ) ναμα αυτω) ν κατ’ α) ρ. 82 Ν. 

4412/2016, διευκρινι)ζεται ο) τι θεωρου) νται κριτη) ρια ποιοτικη) ς επιλογη) ς περι) την τεχνικη) -

επαγγελματικη)  επα) ρκεια. 

Η πλη) ρωση των απαιτη) σεων για τα προ) τυπα διασφα) λισης ποιο) τητας και για τα προ) τυπα 

περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης αρκει) να ικανοποιει)ται απο)  ε)να εκ των μελω) ν της ε)νωσης η)  

αθροιστικα)  απο)  τα με)λη της ε)νωσης. 

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

Όσον αφορα)  τα κριτη) ρια της οικονομικη) ς και χρηματοοικονομικη) ς επα) ρκειας και τα κριτη) ρια 
σχετικα)  με την τεχνικη)  και επαγγελματικη)  ικανο) τητα, ε)νας οικονομικο) ς φορε)ας μπορει), να 
στηρι)ζεται στις ικανο) τητες α) λλων φορε)ων, ασχε)τως της νομικη) ς φυ) σης των δεσμω) ν του με 
αυτου) ς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, 
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορα)  τα κριτη) ρια που σχετι)ζονται με τους τι)τλους σπουδω) ν και τα επαγγελματικα)  
προσο) ντα που ορι)ζονται στην περι)πτωση στ του Με)ρους ΙΙ του Παραρτη) ματος ΧΙΙ του 
Προσαρτη) ματος Α ν. 4412/2016 η)  με την σχετικη)  επαγγελματικη)  εμπειρι)α, οι οικονομικοι) φορει)ς, 
μπορου) ν να βασι)ζονται στις ικανο) τητες α) λλων φορε)ων μο) νο εα) ν οι τελευται)οι θα εκτελε)σουν τις 
εργασι)ες η)  τις υπηρεσι)ες για τις οποι)ες απαιτου) νται οι συγκεκριμε)νες ικανο) τητες. 

Όταν ο οικονομικο) ς φορε)ας στηρι)ζεται στις ικανο) τητες α) λλων φορε)ων ο) σον αφορα)  τα κριτη) ρια 
που σχετι)ζονται με την οικονομικη)  και χρηματοοικονομικη)  επα) ρκεια, ο οικονομικο) ς φορε)ας και 
αυτοι) οι φορει)ς ει)ναι απο)  κοινου)  υπευ) θυνοι125 για την εκτε)λεση της συ) μβασης. 

Στην περι)πτωση ε)νωσης οικονομικω) ν φορε)ων, η ε)νωση μπορει) να στηρι)ζεται στις ικανο) τητες των 
συμμετεχο) ντων στην ε)νωση η)  α) λλων φορε)ων (για τα κριτη) ρια της οικονομικη) ς και 
χρηματοοικονομικη) ς επα) ρκειας και τα κριτη) ρια σχετικα)  με την τεχνικη)  και επαγγελματικη)  
ικανο) τητα). 
 
Η αναθε)τουσα αρχη)  ελε)γχει, συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 23 της παρου) σας, εα) ν οι φορει)ς, 
στις ικανο) τητες των οποι)ων προτι)θεται να στηριχθει) ο προσφε)ρων, πληρου) ν τα σχετικα)  κριτη) ρια 
επιλογη) ς και, εα) ν συντρε)χουν λο)γοι αποκλεισμου)  κατα)  τα οριζο) μενα στην παρου) σα διακη) ρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 
22.Α της παρούσας. 
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Η αντικατα) σταση του φορε)α, στις ικανο) τητες του οποι)ου στηρι)ζεται ο οικονομικο) ς φορε)ας που 
δεν πληροι) σχετικο)  κριτη) ριο επιλογη) ς  η)  για τον οποι)ον συντρε)χουν λο)γοι αποκλεισμου)  της 
παρου) σας, γι)νεται κατο) πιν προ) σκλησης προς τον οικονομικο)  φορε)α, εντο) ς τρια) ντα (30) ημερω) ν 
απο)  την ημερομηνι)α κοινοποι)ησης της προ) σκλησης στον οικονομικο)  φορε)α, για κα) θε τρι)το στις 
ικανο) τητες του οποι)ου στηρι)ζεται, στο πλαι)σιο της παρου) σας διαδικασι)ας ανα) θεσης συ) μβασης. Ο 
φορε)ας με τον οποι)ο αντικαθι)σταται ο φορε)ας του προηγου) μενου εδαφι)ου δεν επιτρε)πεται να 
αντικατασταθει) εκ νε)ου. 
Η εκτε)λεση των ......126 γι)νεται υποχρεωτικα)  απο)  τον προσφε)ροντα η) , αν η προσφορα)  υποβα) λλεται 
απο)  ε)νωση οικονομικω) ν φορε)ων, απο)  ε)ναν απο)  τους συμμετε)χοντες στην ε)νωση αυτη) . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής127 
 

23.1  
Κατα)  την υποβολη)  προσφορω) ν οι οικονομικοι) φορει)ς υποβα) λλουν το Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο 
Συ) μβασης (ΕΕΕΣ), συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποι)ο 
ισοδυναμει) με  ενημερωμε)νη υπευ) θυνη δη) λωση, με τις συνε)πειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα) σταση των πιστοποιητικω) ν που εκδι)δουν δημο) σιες 
αρχε)ς η)  τρι)τα με)ρη, επιβεβαιω) νοντας ο) τι ο εν λο)γω οικονομικο) ς φορε)ας πληροι) τις ακο) λουθες 
προϋποθε)σεις: 
α) δεν βρι)σκεται σε μι)α απο)  τις καταστα) σεις του α) ρθρου 22 Α της παρου) σας, 
β) πληροι) τα σχετικα)  κριτη) ρια επιλογη) ς τα οποι)α ε)χουν καθορισθει), συ) μφωνα με το α) ρθρο 22 Β-Ε 
της παρου) σας. 
 
Σε οποιοδη) ποτε χρονικο)  σημει)ο κατα)  τη δια) ρκεια της διαδικασι)ας, μπορει) να ζητηθει) απο)  τους 
προσφε)ροντες να υποβα) λλουν ο) λα η)  ορισμε)να δικαιολογητικα)  της επο) μενης παραγρα) φου, ο) ταν 
αυτο)  απαιτει)ται για την ορθη)  διεξαγωγη)  της διαδικασι)ας. 
 
Το ΕΕΕΣ φε)ρει υπογραφη)  με ημερομηνι)α εντο) ς του χρονικου)  διαστη) ματος, κατα)  το οποι)ο μπορου) ν 
να υποβα) λλονται προσφορε)ς.  
 
Αν στο δια) στημα που μεσολαβει) μεταξυ)  της ημερομηνι)ας υπογραφη) ς του ΕΕΕΣ και της 
καταληκτικη) ς ημερομηνι)ας υποβολη) ς προσφορω) ν ε)χουν επε)λθει μεταβολε)ς στα δηλωθε)ντα 
στοιχει)α, εκ με)ρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικο) ς φορε)ας αποσυ) ρει την προσφορα)  του, χωρι)ς να 
απαιτει)ται απο) φαση της αναθε)τουσας αρχη) ς. Στη συνε)χεια μπορει) να την υποβα) λει εκ νε)ου με 
επι)καιρο ΕΕΕΣ.128. 
 
Ο οικονομικο) ς φορε)ας δυ) ναται να διευκρινι)ζει τις δηλω) σεις και πληροφορι)ες που παρε)χει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτικη)  υπευ) θυνη δη) λωση, την οποι)α υποβα) λλει μαζι) με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα)  την υποβολη)  του ΕΕΕΣ, καθω) ς και της συνοδευτικη) ς υπευ) θυνης δη) λωσης, ει)ναι δυνατη) , με 
μο) νη την υπογραφη)  του κατα)  περι)πτωση εκπροσω) που του οικονομικου)  φορε)α, η προκαταρκτικη)  
απο) δειξη των λο)γων αποκλεισμου)  που αναφε)ρονται στο α) ρθρο 22.Α.1 της παρου) σας, για το 
συ) νολο των φυσικω) ν προσω) πων που ει)ναι με)λη του διοικητικου) , διευθυντικου)  η)  εποπτικου)  
οργα) νου του η)  ε)χουν εξουσι)α εκπροσω) πησης, λη) ψης αποφα) σεων η)  ελε)γχου σε αυτο) ν 129. 
 
Ως εκπρο) σωπος του οικονομικου)  φορε)α, για την εφαρμογη)  του παρο) ντος, νοει)ται ο νο) μιμος 
εκπρο) σωπος αυτου) , ο) πως προκυ) πτει απο)  το ισχυ) ον καταστατικο)  η)  το πρακτικο)  εκπροσω) πηση) ς 
του κατα)  το χρο) νο υποβολη) ς της προσφορα) ς η)  το αρμοδι)ως εξουσιοδοτημε)νο φυσικο)  προ) σωπο να 
εκπροσωπει) τον οικονομικο)  φορε)α για διαδικασι)ες συ) ναψης συμβα) σεων η)  για τη συγκεκριμε)νη 
διαδικασι)α συ) ναψης συ) μβασης130. 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέ-
τουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού131, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του 
ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης132 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν 
ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαι)νεται ο) τι, κατα)  την απα) ντηση οικονομικου)  φορε)α στο ερω) τημα του ΕΕΕΣ η)  α) λλου 
αντι)στοιχου εντυ) που η)  δη) λωσης για συ) ναψη συμφωνιω) ν με α) λλους οικονομικου) ς φορει)ς με στο)χο 
τη στρε)βλωση του ανταγωνισμου) , η συνδρομη)  περιστα) σεων, ο) πως η τριετη) ς παραγραφη)  της παρ. 
10 του α) ρθρου 73, περι) λο)γων αποκλεισμου) , η)  η εφαρμογη)  της παρ. 3β του α) ρθρου 44 του ν. 
3959/2011 (Α’ 93), αναλυ) εται στο σχετικο)  πεδι)ο που προβα) λλει κατο) πιν θετικη) ς απα) ντησης. 
 
Οι προηγου) μενες αρνητικε)ς απαντη) σεις στο ανωτε)ρω ερω) τημα του ΕΕΕΣ η)  α) λλου αντι)στοιχου 
εντυ) που η)  δη) λωσης, απο)  οικονομικου) ς φορει)ς οι οποι)οι εμπι)πτουν στο πεδι)ο εφαρμογη) ς της παρ. 
3β του α) ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετου) ν τον λο)γο αποκλεισμου)  των περ. ζ’ η) / και 
θ’ της παρ. 4 του α) ρθρου 73 του παρο) ντος και δεν απαιτει)ται να δηλωθου) ν κατα)  τη συμπλη) ρωση 
του ΕΕΕΣ και κα) θε αντι)στοιχου εντυ) που. 
 
Όσον αφορα)  τις υποχρεω) σεις  για την καταβολη)  φο) ρων η)  εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του α) ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε)ς θεωρει)ται ο) τι δεν ε)χουν αθετηθει) 
εφο) σον δεν ε)χουν καταστει) ληξιπρο) θεσμες η)  εφο) σον ε)χουν υπαχθει) σε δεσμευτικο)  διακανονισμο)  
που τηρει)ται. Στην περι)πτωση αυτη) , ο οικονομικο) ς φορε)ας δεν υποχρεου) ται να απαντη) σει 
καταφατικα)  στο σχετικο)  πεδι)ο του ΕΕΕΣ, με το οποι)ο ερωτα) ται εα) ν ο οικονομικο) ς φορε)ας ε)χει 
ανεκπλη) ρωτες υποχρεω) σεις ο) σον αφορα)  στην καταβολη)  φο) ρων η)  εισφορω) ν κοινωνικη) ς 
ασφα) λισης η) , κατα)  περι)πτωση, εα) ν ε)χει αθετη) σει τις παραπα) νω υποχρεω) σεις του. 133 
 
Στην περι)πτωση υποβολη) ς προσφορα) ς απο)  ε)νωση οικονομικω) ν φορε)ων, το Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο 
Έγγραφο Συ) μβασης (ΕΕΕΣ), υποβα) λλεται χωριστα)  απο)  κα) θε με)λος της ε)νωσης. 
 
Στην περι)πτωση που προσφε)ρων οικονομικο) ς φορε)ας δηλω) νει στο Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο 
Συ) μβασης (ΕΕΕΣ) την προ) θεση)  του για ανα) θεση υπεργολαβι)ας, υποβα) λλει μαζι) με το δικο)  του 
ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολα) βου. 

 
Στην περι)πτωση που προσφε)ρων οικονομικο) ς φορε)ας στηρι)ζεται στις ικανο) τητες ενο) ς η)  
περισσο) τερων φορε)ων υποβα) λλει μαζι) με το δικο)  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κα) θε φορε)α, στις 
ικανο) τητες του οποι)ου στηρι)ζεται. 
 
Τε)λος, επισημαι)νεται ο) τι οι προσφε)ροντες δηλω) νουν το ανεκτε)λεστο υπο) λοιπο εργολαβικω) ν 
συμβα) σεων στο Με)ρος IV του ΕΕΕΣ, Ενο) τητα Β («Οικονομικη)  και Χρηματοοικονομικη)  Επα) ρκεια»), 
στο πεδι)ο «Λοιπε)ς οικονομικε)ς η)  χρηματοοικονομικε)ς απαιτη) σεις». 
 

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαι)ωμα συμμετοχη) ς και οι ο) ροι και προϋποθε)σεις συμμετοχη) ς, ο) πως ορι)στηκαν στα α) ρθρα 21 
και 22 της παρου) σας, κρι)νονται: 
α) κατα)  την υποβολη)  της προσφορα) ς, με την υποβολη)  του ΕΕΕΣ,  
β) κατα)  την υποβολη)  των δικαιολογητικω) ν κατακυ) ρωσης, συ) μφωνα με το α) ρθρο 4.2 (α  ε)ως δ) και  
γ) κατα)  την εξε)ταση της υπευ) θυνης δη) λωσης, συ) μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του α) ρθρου 105 
του ν.4412/16, και στο α) ρθρο 4.2  (ε) της παρου) σας. 
 
Στην περι)πτωση που προσφε)ρων οικονομικο) ς φορε)ας η)  ε)νωση αυτω) ν στηρι)ζεται στις ικανο) τητες 
α) λλων φορε)ων, συ) μφωνα με το α) ρθρο 22.ΣΤ της παρου) σας, οι φορει)ς στην ικανο) τητα των οποι)ων 
στηρι)ζεται ο προσφε)ρων οικονομικο) ς φορε)ας η)  ε)νωση αυτω) ν, υποχρεου) νται στην υποβολη)  των 
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δικαιολογητικω) ν που αποδεικνυ) ουν ο) τι δεν συντρε)χουν οι λο)γοι αποκλεισμου)  του α) ρθρου 22 Α 
της παρου) σας και ο) τι πληρου) ν τα σχετικα)  κριτη) ρια επιλογη) ς κατα)  περι)πτωση (α) ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοι) φορει)ς δεν υποχρεου) νται να υποβα) λλουν δικαιολογητικα)  η)  α) λλα αποδεικτικα)  
στοιχει)α, αν και στο με)τρο που η αναθε)τουσα αρχη)  ε)χει τη δυνατο) τητα να λαμβα) νει τα 
πιστοποιητικα)  η)  τις συναφει)ς πληροφορι)ες απευθει)ας με)σω προ) σβασης σε εθνικη)  βα) ση 
δεδομε)νων σε οποιοδη) ποτε κρα) τος - με)λος της Ένωσης, η οποι)α διατι)θεται δωρεα) ν, ο) πως εθνικο)  
μητρω) ο συμβα) σεων, εικονικο)  φα) κελο επιχει)ρησης, ηλεκτρονικο)  συ) στημα αποθη) κευσης εγγρα) φων 
η)  συ) στημα προεπιλογη) ς. Η δη) λωση για την προ) σβαση σε εθνικη)  βα) ση δεδομε)νων εμπεριε)χεται στο 
Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο Συ) μβασης (ΕΕΕΣ). Η δη) λωση για την προ) σβαση σε εθνικη)  βα) ση 
δεδομε)νων εμπεριε)χεται στο Ευρωπαϊκο)  Ενιαι)ο Έγγραφο Συ) μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποι)ο 
περιε)χονται επι)σης οι πληροφορι)ες που απαιτου) νται για τον συγκεκριμε)νο σκοπο) , ο) πως η 
ηλεκτρονικη)  διευ) θυνση της βα) σης δεδομε)νων, τυχο) ν δεδομε)να αναγνω) ρισης και, κατα)  περι)πτωση, 
η απαραι)τητη δη) λωση συναι)νεσης.  
 
Οι οικονομικοι) φορει)ς δεν υποχρεου) νται να υποβα) λουν δικαιολογητικα) , ο) ταν η αναθε)τουσα αρχη)  
που ε)χει αναθε)σει τη συ) μβαση διαθε)τει η) δη τα δικαιολογητικα)  αυτα) . 
 
Όλα τα αποδεικτικα)  ε)γγραφα του α) ρθρου 23.3 ε)ως 23.10 της παρου) σας, υποβα) λλονται και 
γι)νονται αποδεκτα) , συ) μφωνα με τα αναλυτικα)  οριζο) μενα στο α) ρθρο 4.2 (β) της παρου) σας. Τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατο) πιν σχετικη) ς ηλεκτρονικη) ς προ) σκλησης απο)  την αναθε)τουσα 

αρχη) , υποβα) λλει τα ακο) λουθα δικαιολογητικα) , κατα)  τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 4.2 της 
παρου) σας134: 

Για την απο) δειξη της μη συνδρομη) ς των λο)γων αποκλεισμου)  του άρθρου 22Α, ο προσωρινο) ς 
ανα) δοχος υποβα) λλει  αντι)στοιχα τα παρακα) τω δικαιολογητικα) : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου η) , ελλει)ψει αυτου) , ισοδυ) ναμου εγγρα) φου που εκδι)δεται απο)  
αρμο) δια δικαστικη)  η)  διοικητικη)  αρχη)  του κρα) τους-με)λους η)  της χω) ρας καταγωγη) ς η)  της χω) ρας 
ο) που ει)ναι εγκατεστημε)νος ο εν λο)γω οικονομικο) ς φορε)ας, απο)  το οποι)ο προκυ) πτει ο) τι 

πληρου) νται αυτε)ς οι προϋποθε)σεις, που να ε)χει εκδοθει) ε)ως τρεις (3) μη) νες πριν απο)  την υποβολη)  

του135. Η υποχρε)ωση προσκο) μισης του ως α) νω αποσπα) σματος αφορα)  και τα προ) σωπα των 
τελευται)ων  τεσσα) ρων εδαφι)ων  της παραγρα) φου Α.1 του α) ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο)  που εκδι)δεται απο)  την αρμο) δια αρχη)  
του οικει)ου κρα) τους - με)λους η)  χω) ρας, περι) του ο) τι ε)χουν εκπληρωθει) οι υποχρεω) σεις του 
οικονομικου)  φορε)α, ο) σον αφορα)  στην καταβολη)  φο) ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολη)  των εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)136, συ) μφωνα με 
την ισχυ) ουσα νομοθεσι)α του κρα) τους εγκατα) στασης η)  την ελληνικη)  νομοθεσι)α αντι)στοιχα, που να 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του137. 

Για τους προσφε)ροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι η)  εκτελου) ν ε)ργα στην Ελλα) δα τα σχετικα)  
δικαιολογητικα)  που υποβα) λλονται ει)ναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδι)δεται απο)  την Ανεξα) ρτητη Αρχη)  
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Δημοσι)ων Εσο) δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικο)  φορε)α και για τις κοινοπραξι)ες στις οποι)ες 
συμμετε)χει για τα δημο) σια ε)ργα που ει)ναι σε εξε)λιξη. Οι αλλοδαποι) προσφε)ροντες θα υποβα) λλουν 
υπευ) θυνη δη) λωση138 περι) του ο) τι δεν ε)χουν υποχρε)ωση καταβολη) ς φο) ρων στην Ελλα) δα. Σε 
περι)πτωση που ε)χουν τε)τοια υποχρε)ωση θα υποβα) λλουν σχετικο)  αποδεικτικο)  της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδι)δεται απο)  τον  e-ΕΦΚΑ. Η 
ασφαλιστικη)  ενημερο) τητα καλυ) πτει τις ασφαλιστικε)ς υποχρεω) σεις του προσφε)ροντος 
οικονομικου)  φορε)α α) ως φυσικο)  η)  νομικο)  προ) σωπο για το προσωπικο)  τους με σχε)ση εξαρτημε)νης 
εργασι)ας, β) για ε)ργα που εκτελει) μο) νος του η)  σε κοινοπραξι)α καθω) ς και γ)  για τα στελε)χη-
μηχανικου) ς του που στελεχω) νουν το πτυχι)ο της εργοληπτικη) ς επιχει)ρησης και που ε)χουν 
υποχρε)ωση ασφα) λισης στον eΕΦΚΑ (τομε)ας πρω) ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημε)νοι στην 
Ελλα) δα οικονομικοι) φορει)ς υποβα) λλουν αποδεικτικο)  ασφαλιστικη) ς ενημερο) τητας (κυ) ριας και 
επικουρικη) ς ασφα) λισης) για το προσωπικο)  τους με σχε)ση εξαρτημε)νης εργασι)ας. Δεν αποτελου) ν 
απο) δειξη ενημερο) τητας της προσφε)ρουσας εταιρι)ας, αποδεικτικα)  ασφαλιστικη) ς ενημερο) τητας  
των φυσικω) ν προσω) πων που στελεχω) νουν το πτυχι)ο της εταιρι)ας ως εται)ροι. Οι αλλοδαποι) 
προσφε)ροντες (φυσικα)  και νομικα)  προ) σωπα), που δεν υποβα) λουν τα α) νω αποδεικτικα) , 
υποβα) λλουν υπευ) θυνη δη) λωση περι) του ο) τι δεν απασχολου) ν προσωπικο) , για το οποι)ο υπα) ρχει 
υποχρε)ωση ασφα) λισης σε ημεδαπου) ς ασφαλιστικου) ς οργανισμου) ς. Αν απασχολου) ν τε)τοιο 
προσωπικο) , πρε)πει να υποβα) λλουν σχετικο)  αποδεικτικο)  ασφαλιστικη) ς ενημερο) τητας εκδιδο) μενο 
απο)  τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφε)ροντος ο) τι δεν ε)χει εκδοθει) δικαστικη)  η)  διοικητικη)  απο) φαση 
με τελεσι)δικη και δεσμευτικη)  ισχυ)  για την αθε)τηση των υποχρεω) σεω) ν του ο) σον αφορα)  στην 
καταβολη)  φο) ρων η)  εισφορω) ν κοινωνικη) ς ασφα) λισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22139: πιστοποιητικο)  που εκδι)δεται απο)  την αρμο) δια 
δικαστικη)  η)  διοικητικη)  αρχη)  του οικει)ου κρα) τους - με)λους η)  χω) ρας, που να ε)χει εκδοθει) ε)ως τρεις 
(3) μη) νες πριν απο)  την υποβολη)  του140.  
 
Για τους οικονομικου) ς φορει)ς που ει)ναι εγκαταστημε)νοι η)  εκτελου) ν ε)ργα στην Ελλα) δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»141, με το οποι)ο βεβαιω) νεται ο) τι δεν 
τελου) ν υπο)  πτω) χευση, πτωχευτικο)  συμβιβασμο) , αναγκαστικη)  διαχει)ριση, δεν ε)χουν υπαχθει) σε 
διαδικασι)α εξυγι)ανσης  καθω) ς και  ο) τι το νομικο)  προ) σωπο δεν ε)χει τεθει) υπο)  εκκαθα) ριση με 
δικαστικη)  απο) φαση. Το εν λο)γω πιστοποιητικο)  εκδι)δεται απο)  το αρμο) διο πρωτοδικει)ο της ε)δρας 
του οικονομικου)  φορε)α.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, συ) μφωνα με τις κει)μενες διατα) ξεις, 
ως κα) θε φορα)  ισχυ) ουν.  Τα φυσικα)  προ) σωπα δεν υποβα) λλουν πιστοποιητικο)  περι) μη θε)σης σε 
εκκαθα) ριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κρα) τος-με)λος η)  χω) ρα δεν εκδι)δει τα υπο)  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικα)  η)  ο) που 
τα πιστοποιητικα)  αυτα)  δεν καλυ) πτουν ο) λες τις περιπτω) σεις υπο)   1 και 2 και 4 (β) του α) ρθρου 22 
Α, το ε)γγραφο η)  το πιστοποιητικο)  μπορει) να αντικαθι)σταται απο)  ε)νορκη βεβαι)ωση η) , στα κρα) τη - 
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με)λη η)  στις χω) ρες ο) που δεν προβλε)πεται ε)νορκη βεβαι)ωση, απο)  υπευ) θυνη δη) λωση του 
ενδιαφερομε)νου ενω) πιον αρμο) διας δικαστικη) ς η)  διοικητικη) ς αρχη) ς, συμβολαιογρα) φου η)  αρμο) διου 
επαγγελματικου)  η)  εμπορικου)  οργανισμου)  του κρα) τους με)λους η)  της χω) ρας καταγωγη) ς η)  της 
χω) ρας ο) που ει)ναι εγκατεστημε)νος ο οικονομικο) ς φορε)ας. 

Στην περι)πτωση αυτη)  οι αρμο) διες δημο) σιες αρχε)ς παρε)χουν επι)σημη δη) λωση στην οποι)α 
αναφε)ρεται ο) τι δεν εκδι)δονται τα ε)γγραφα η)  τα  πιστοποιητικα)  της παρου) σας παραγρα) φου η)  ο) τι 
τα ε)γγραφα η)  τα  πιστοποιητικα)  αυτα)  δεν καλυ) πτουν ο) λες τις περιπτω) σεις που αναφε)ρονται στα 
υπο)   1 και 2 και 4 (β) του α) ρθρου 22 Α της παρου) σας  

Οι επι)σημες δηλω) σεις καθι)στανται διαθε)σιμες με)σω του επιγραμμικου)  αποθετηρι)ου 

πιστοποιητικω) ν (e-Certis) 142 του α) ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπε)ς περιπτω) σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22143, υποβα) λλεται υπευ) θυνη 
δη) λωση του προσφε)ροντος ο) τι δεν συντρε)χουν στο προ) σωπο)  του οι οριζο) μενοι λο)γοι 
αποκλεισμου) 144. 

Ειδικα)  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22145, για τις εργοληπτικε)ς 
επιχειρη) σεις που ει)ναι εγγεγραμμε)νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα) λλονται πιστοποιητικα)  χορηγου) μενα απο)  
τα αρμο) δια επιμελητη) ρια και φορει)ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ο) πως προβλε)πεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/ 28.07.2005 (Β  ́1105) απο) φαση, περι) ενημερο) τητας πτυχι)ου, ο) πως ισχυ) ει, απο)  τα 
οποι)α αποδεικνυ) εται ο) τι τα προ) σωπα με βεβαι)ωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχω) νουν την εργοληπτικη)  
επιχει)ρηση, δεν ε)χουν διαπρα) ξει σοβαρο)  επαγγελματικο)  παρα) πτωμα. 

Μετα)  τη λη) ξη ισχυ) ος των μεταβατικω) ν διατα) ξεων του α) ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλη) ρη 
ε)ναρξη ισχυ) ος των διατα) ξεω) ν του τελευται)ου, για τις εγγεγραμμε)νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. 
εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις, η μη συνδρομη)  του ως α) νω λο)γου αποκλεισμου)  περι) σοβαρου)  
επαγγελματικου)  παραπτω) ματος, αποδεικνυ) εται με την υποβολη)  του πιστοποιητικου)  του 
Τμη) ματος ΙΙ του εν λο)γω μητρω) ου που συνιστα)  επι)σημο κατα) λογο, συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα 
προβλεπο) μενα στο α) ρθρο 47 του ως α) νω π.δ. 

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

Για την απο) δειξη της μη συνδρομη) ς του λο)γου αποκλεισμου)  της παραγρα) φου Α.5 του α) ρθρου 22  
υποβα) λλονται, εφο) σον ο προσωρινο) ς ανα) δοχος ει)ναι ανω) νυμη εταιρι)α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 146, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη 
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 147 (πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι 
διαφορετική του προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες 
αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές 
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5. 148 
  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστοποιητικο)  ΓΕΜΗ, απο)  το οποι)ο να προκυ) πτει ο) τι οι μετοχε)ς ει)ναι ονομαστικε)ς που να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.149 
- Αναλυτικη)  κατα) σταση με τα στοιχει)α των μετο)χων της εταιρει)ας και τον αριθμο)  των μετοχω) ν 
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κα) θε μετο)χου (μετοχολο)γιο), ο) πως τα στοιχει)α αυτα)  ει)ναι καταχωρημε)να στο βιβλι)ο μετο)χων της 
εταιρει)ας, το πολυ)  τρια) ντα (30) εργα) σιμες ημε)ρες  πριν απο)  την ημε)ρα υποβολη) ς της προσφορα) ς. 

Ειδικο) τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα 
πτυχίου, προσκομι)ζουν μο) νο την αναλυτικη)  κατα) σταση με τα στοιχει)α των μετο)χων της εταιρει)ας 
και τον αριθμο)  των μετοχω) ν κα) θε μετο)χου (μετοχολο)γιο), ο) πως τα στοιχει)α αυτα)  ει)ναι 
καταχωρημε)να στο βιβλι)ο μετο)χων της εταιρει)ας, το πολυ)  τρια) ντα (30) εργα) σιμες ημε)ρες πριν απο)  
την ημε)ρα υποβολη) ς της προσφορα) ς καθω) ς η απαι)τηση για την υποβολη)  του πιστοποιητικου)  απο)  
το οποι)ο να προκυ) πτει ο) τι οι μετοχε)ς ει)ναι ονομαστικε)ς, καλυ) πτεται συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο 
α) ρθρο 23.9 της παρου) σας. 

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

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολής της προσφοράς.  

 
Β) δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την 
προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει 
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       
Ελλει)ψεις στα δικαιολογητικα)  ονομαστικοποι)ησης των μετοχω) ν συμπληρω) νονται, κατα)  το α) ρθρο 
9 της παρου) σας. 

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

(ζ) Για την περι)πτωση του α) ρθρου 22.Α.9. της παρου) σας διακη) ρυξης, υπευ) θυνη δη) λωση του 
προσφε)ροντος ο) τι δεν ε)χει εκδοθει) σε βα) ρος του απο) φαση αποκλεισμου) . 
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23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα)  την καταλληλο) τητα για την α) σκηση της επαγγελματικη) ς δραστηριο) τητας, οι 
προσφέροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι στην Ελλα) δα υποβα) λλουν βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο 
Μ.Ε.ΕΠ με)χρι τη λη) ξη της μεταβατικη) ς περιο) δου ισχυ) ος, συ) μφωνα με το α) ρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και απο)  την πλη) ρη ε)ναρξη ισχυ) ος του τελευται)ου βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο Τμη) μα Ι του 
Μητρω) ου Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων Δημοσι)ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)150, η)  βεβαι)ωση εγγραφη) ς 
στα Μητρω) α Περιφερειακω) ν Ενοτη) των, ανα)  περι)πτωση, στις κατηγορι)ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΙΚΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . 
 
(β) Οι προσφε)ροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι σε λοιπα)  κρα) τη με)λη της Ευρωπαϊκη) ς Ένωσης 
προσκομι)ζουν τις δηλω) σεις και πιστοποιητικα)  που περιγρα) φονται στο Παρα) ρτημα XI του 
Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφε)ροντες που ει)ναι εγκατεστημε)νοι σε κρα) τος με)λος του Ευρωπαϊκου)  Οικονομικου)  
Χω) ρου (Ε.Ο.Χ) η)  σε τρι)τες χω) ρες που ε)χουν υπογρα) ψει και κυρω) σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο)  που η υπο)  
ανα) θεση δημο) σια συ) μβαση καλυ) πτεται απο)  τα Παραρτη) ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικε)ς 
σημειω) σεις του σχετικου)  με την Ένωση Προσαρτη) ματος I της ως α) νω Συμφωνι)ας, η)  σε τρι)τες 
χω) ρες που δεν εμπι)πτουν στην προηγου) μενη  περι)πτωση και ε)χουν συνα) ψει διμερει)ς η)  πολυμερει)ς 
συμφωνι)ες με την Ένωση σε θε)ματα διαδικασιω) ν ανα) θεσης δημοσι)ων συμβα) σεων, προσκομι)ζουν 
πιστοποιητικο)  αντι)στοιχου επαγγελματικου)  η)  εμπορικου)  μητρω) ου. Στην περι)πτωση που χω) ρα δεν 
τηρει) τε)τοιο μητρω) ο, το ε)γγραφο η)  το πιστοποιητικο)  μπορει) να αντικαθι)σταται απο)  ε)νορκη 
βεβαι)ωση η) , στα κρα) τη - με)λη η)  στις χω) ρες ο) που δεν προβλε)πεται ε)νορκη βεβαι)ωση, απο)  
υπευ) θυνη δη) λωση του ενδιαφερομε)νου ενω) πιον αρμο) διας δικαστικη) ς η)  διοικητικη) ς αρχη) ς, 
συμβολαιογρα) φου η)  αρμο) διου επαγγελματικου)  η)  εμπορικου)  οργανισμου)  της χω) ρας καταγωγη) ς η)  
της χω) ρας ο) που ει)ναι εγκατεστημε)νος ο οικονομικο) ς φορε)ας, ο) τι δεν τηρει)ται τε)τοιο μητρω) ο και 
ο) τι ασκει) τη δραστηριο) τητα του α) ρθρου 21 της παρου) σας. 
 
 Τα ως α) νω δικαιολογητικα)  υπο)  α), β) και γ) γι)νονται αποδεκτα) , εφο) σον ε)χουν εκδοθει) ε)ως 
τρια) ντα (30) εργα) σιμες ημε)ρες πριν απο)  την υποβολη)  τους, εκτο) ς αν συ) μφωνα με τις ειδικο) τερες 
διατα) ξεις ε)κδοσης αυτω) ν προβλε)πεται συγκεκριμε)νος χρο) νος ισχυ) ος και ει)ναι σε ισχυ)  κατα)  την 
υποβολη)  τους151 
 

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 
22.Γ 
 
Η οικονομικη)  και χρηματοοικονομικη)  επα) ρκεια των οικονομικω) ν φορε)ων αποδεικνυ) εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε)νες εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις στο Μ.Ε.ΕΠ η)  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 

• ει)τε απο)  τη βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι)α αποτελει) τεκμη) ριο των πληροφοριω) ν 
που περιε)χει, με)χρι τη λη) ξη της μεταβατικη) ς περιο) δου ισχυ) ος, συ) μφωνα με το α) ρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και απο)  την πλη) ρη ε)ναρξη ισχυ) ος του τελευται)ου, βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο 
Τμη) μα ΙΙ του Μητρω) ου Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων Δημοσι)ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει)τε, στην περι)πτωση που οι απαιτη) σεις του α) ρθρου 22.Γ δεν καλυ) πτονται  απο)  την ως α) νω  
βεβαι)ωση εγγραφη) ς, με την υποβολη)  ενο) ς η)  περισσο) τερων απο)  τα αποδεικτικα)  με)σα που 
προβλε)πονται στο Με)ρος Ι του Παραρτη) ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα)  με)σα για τα κριτη) ρια 
επιλογη) ς) του Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κα) θε περι)πτωση,  η βεβαι)ωση εγγραφη) ς μπορει) να υποβα) λλεται για την απο) δειξη μο) νο 
ορισμε)νων απαιτη) σεων οικονομικη) ς και χρηματοοικονομικη) ς επα) ρκειας του α) ρθρου 22.Γ, ενω)  για 
την απο) δειξη των λοιπω) ν απαιτη) σεων μπορου) ν να προσκομι)ζονται  ε)να η)  περισσο) τερα απο)  τα 
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αποδεικτικα)  με)σα που προβλε)πονται στο Με)ρος Ι του Παραρτη) ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  
ανα) λογα με την τιθε)μενη στο α) ρθρο 22.Γ απαι)τηση. 
 
Ειδικα) , για την απο) δειξη της απαι)τησης της μη υπε)ρβασης των ανω) τατων επιτρεπτω) ν ορι)ων 
ανεκτε)λεστου υπολοι)που εργολαβικω) ν συμβα) σεων: 

• με την υποβολη)  ενημερο) τητας πτυχι)ου εν ισχυ) ει, συνοδευο) μενης, ανα)  περι)πτωση, απο)  
πι)νακα ο) λων των υπο)  εκτε)λεση ε)ργων (ει)τε ως μεμονωμε)νος ανα) δοχος ει)τε στο πλαι)σιο 
κοινοπραξι)ας η)  υπεργολαβι)ας) και αναφορα)  για το ανεκτε)λεστο υπο) λοιπο ανα)  ε)ργο και το 
συνολικο)  ανεκτε)λεστο, για τα ε)ργα που ει)ναι υπο)  εξε)λιξη και δεν συμπεριλαμβα) νονται στην 
ενημερο) τητα πτυχι)ου η)  

• με την υποβολη)  υπευ) θυνης δη) λωσης του προσωρινου)  αναδο)χου, συνοδευο) μενης απο)  
πι)νακα ο) λων των υπο)  εκτε)λεση ε)ργων (ει)τε ως μεμονωμε)νος ανα) δοχος ει)τε στο πλαι)σιο 
κοινοπραξι)ας η)  υπεργολαβι)ας) και αναφορα)  για το ανεκτε)λεστο υπο) λοιπο ανα)  ε)ργο και το 
συνολικο)  ανεκτε)λεστο, για τις εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις που δεν διαθε)τουν ενημερο) τητα 
πτυχι)ου, κατα)  τις κει)μενες διατα) ξεις.  

 
Ειδικα)  για τους εγγεγραμμε)νους στα Μητρω) α Περιφερειακω) ν Ενοτη) των,  οι απαιτη) σεις του 
α) ρθρου 22.Γ αποδεικνυ) ονται με την υποβολη)  ενο) ς η)  περισσο) τερων απο)  τα αποδεικτικα)  με)σα που 
προβλε)πονται στο Με)ρος Ι του Παραρτη) ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα)  με)σα για τα κριτη) ρια επιλογη) ς) 
του Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποι) οικονομικοι) φορει)ς που ει)ναι εγγεγραμμε)νοι σε επίσημους καταλόγους η)  
διαθε)τουν πιστοποιητικο)  απο)  οργανισμου) ς πιστοποι)ησης που συμμορφω) νονται με τα ευρωπαϊκα)  
προ) τυπα πιστοποι)ησης, κατα)  την ε)ννοια του Παραρτη) ματος VII του Προσαρτη) ματος Α  ́ του ν. 
4412/2016, μπορου) ν να προσκομι)ζουν στις αναθε)τουσες αρχε)ς πιστοποιητικο)  εγγραφη) ς 
εκδιδο) μενο απο)  την αρμο) δια αρχη)  η)  το πιστοποιητικο)  που εκδι)δεται απο)  τον αρμο) διο οργανισμο)  
πιστοποι)ησης, κατα)  τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα) γραφο 9 του 
παρο) ντος α) ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι) οικονομικοι) φορει)ς που δεν ει)ναι εγγεγραμμε)νοι σε επι)σημους καταλο)γους η)  
διαθε)τουν πιστοποιητικο)  απο)  οργανισμου) ς πιστοποι)ησης κατα)  τα ανωτε)ρω, υποβα) λλουν ως 
δικαιολογητικα)  ε)να η)  περισσο) τερα απο)  τα αποδεικτικα)  με)σα που προβλε)πονται στο Με)ρος Ι του 
Παραρτη) ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνικη)  και επαγγελματικη)  ικανο) τητα των οικονομικω) ν φορε)ων αποδεικνυ) εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε)νες εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις στο Μ.Ε.ΕΠ η)  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
 

• ει)τε απο)  τη βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι)α αποτελει) τεκμη) ριο των πληροφοριω) ν 
που περιε)χει με)χρι τη λη) ξη της μεταβατικη) ς περιο) δου ισχυ) ος, συ) μφωνα με το α) ρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και απο)  την πλη) ρη ε)ναρξη ισχυ) ος του τελευται)ου, βεβαι)ωση εγγραφη) ς στο 
Τμη) μα ΙΙ του Μητρω) ου Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων Δημοσι)ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).   
 

• ει)τε, στην περι)πτωση που οι απαιτη) σεις του α) ρθρου 22.Δ δεν καλυ) πτονται απο)  την 
ως α) νω βεβαι)ωση εγγραφη) ς, με την υποβολη)  ενο) ς η)  περισσο) τερων απο)  τα 
αποδεικτικα)  με)σα που προβλε)πονται στο Με)ρος ΙΙ του Παραρτη) ματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικα)  με)σα για τα κριτη) ρια επιλογη) ς) του Προσαρτη) ματος Α του ν. 
4412/2016, ανα) λογα με την τιθε)μενη στο α) ρθρο 22.Δ απαι)τηση. 

 
Σε κα) θε περι)πτωση,  η βεβαι)ωση εγγραφη) ς μπορει) να υποβα) λλεται για την απο) δειξη μο) νο 
ορισμε)νων απαιτη) σεων τεχνικη) ς και επαγγελματικη) ς ικανο) τητας του α) ρθρου 22.Δ, ενω)  για την 
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απο) δειξη των λοιπω) ν απαιτη) σεων μπορου) ν να προσκομι)ζονται  ε)να η)  περισσο) τερα απο)  τα 
αποδεικτικα)  με)σα που προβλε)πονται στο Με)ρος ΙΙ του Παραρτη) ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
  
 
Ειδικα)  για τους εγγεγραμμε)νους στα Μητρω) α Περιφερειακω) ν Ενοτη) των,   οι απαιτη) σεις του 
α) ρθρου 22.Δ αποδεικνυ) ονται με την υποβολη)  ενο) ς η)  περισσο) τερων απο)  τα αποδεικτικα)  με)σα που 
προβλε)πονται στο Με)ρος ΙΙ του Παραρτη) ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα)  με)σα για τα κριτη) ρια επιλογη) ς) 
του Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποι) οικονομικοι) φορει)ς που ει)ναι εγγεγραμμε)νοι σε επίσημους καταλόγους η)  
διαθε)τουν πιστοποιητικο)  απο)  οργανισμου) ς πιστοποι)ησης που συμμορφω) νονται με τα 
ευρωπαϊκα)  προ) τυπα πιστοποι)ησης, κατα)  την ε)ννοια του Παραρτη) ματος VII του 
Προσαρτη) ματος Α  ́ του ν. 4412/2016, μπορου) ν να προσκομι)ζουν στις αναθε)τουσες αρχε)ς 
πιστοποιητικο)  εγγραφη) ς εκδιδο) μενο απο)  την αρμο) δια αρχη)  η)  το πιστοποιητικο)  που εκδι)δεται 
απο)  τον αρμο) διο οργανισμο)  πιστοποι)ησης, κατα)  τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παρα) γραφο 9 του παρο) ντος α) ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι) οικονομικοι) φορει)ς που δεν ει)ναι εγγεγραμμε)νοι σε επι)σημους καταλο)γους η)  
διαθε)τουν πιστοποιητικο)  απο)  οργανισμου) ς πιστοποι)ησης κατα)  τα ανωτε)ρω, υποβα) λλουν ως 
δικαιολογητικα)  ε)να η)  περισσο) τερα απο)  τα αποδεικτικα)  με)σα που προβλε)πονται στο Με)ρος ΙΙ του 
Παραρτη) ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
(δ) Υπευ) θυνη δη) λωση του οικονομικου)  φορε)α με την οποι)α να δεσμευ) εται να παρουσια) σει τη 
λειτουργι)α του συστη) ματος ο) μοιας κατασκευη) ς με το υπο)  προμη) θεια ει)δος (υπο)γειο συ) στημα με 
πρε)σες συμπι)εσης σε κα) δους κοινη) ς χρη) σης), το οποι)ο θα πρε)πει να ει)ναι σε λειτουργι)α 
τουλα) χιστον δυ) ο (2) ε)τη. (ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ). 
 
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.152 

 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε153 
 
Πιστοποιητικα)  που θα αποδεικνυ) ουν την συμμο) ρφωση του οικονομικου)  φορε)α με: 
 
1. Συ) στημα διαχει)ρισης ποιο) τητας κατα)  ΙSO 9001:2015 με πεδι)ο εφαρμογη) ς την κατασκευη)  ε)ργων 

συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  

2. Συ) στημα περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης κατα)  ΙSO 14001:2015 με πεδι)ο εφαρμογη) ς την 

κατασκευη)  ε)ργων συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  

3. Συ) στημα ασφα) λειας και υγιεινη) ς στην εργασι)α κατα)  OHSAS 18001: 2007 η)  ISO 45001:2018 με 

πεδι)ο εφαρμογη) ς την κατασκευη)  ε)ργων συναφου) ς αντικειμε)νου του προσφε)ροντα.  

4.Πιστοποιητικα)  για το συ) στημα διαχει)ρισης ποιο) τητας κατα)  ΙSO 9001:2015,  για το συ) στημα 

περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης κατα)  ΙSO 14001:2015 και για το συ) στημα ασφα) λειας και υγιεινη) ς 

στην εργασι)α κατα)  ISO 45001:2018, του κατασκευαστη)  του συστη) ματος  για την  εμπορι)α και 

το service του υπο)  προμη) θεια ει)δους. (ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ) 

5.Πιστοποιητικο)  ISO 3834 του εργοστασι)ου κατασκευη) ς που θα βεβαιω) νει την διαδικασι)α 

συγκο) λλησης βα) σει του ΕΝ ISO 3834, γιατι) οι συγκολλη) σεις του συστη) ματος θα πρε)πει να 
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ει)ναι υδατοστεγει)ς και απο) λυτα ασφαλει)ς. (ΑΡΘΡΟ 12 ΟΜΑΔΑΣ Γ) 

Για ο) λα τα παραπα) νω ισχυ) ει η προ) βλεψη περι) ισοδυνα) μων κατ’ α) ρ. 82 Ν. 4412/2016. Για  την  
αναγνώριση  ισοδύναμων  πιστοποιητικών,  θα  πρέπει  να  καλύπτονται  οι απαιτήσεις των 
οριζόμενων στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ. 

Τα Προ) τυπα και Πιστοποιη) σεις περι) διασφα) λισης ποιο) τητας και περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης αφο-

ρου) ν περιβαλλοντικη)  διαχει)ριση και ποιο) τητα, ως και τα ισοδυ) ναμα αυτω) ν κατ’ α) ρ. 82 Ν. 

4412/2016, διευκρινι)ζεται ο) τι θεωρου) νται κριτη) ρια ποιοτικη) ς επιλογη) ς περι) την τεχνικη) -

επαγγελματικη)  επα) ρκεια. 

Η πλη) ρωση των απαιτη) σεων για τα προ) τυπα διασφα) λισης ποιο) τητας και για τα προ) τυπα 

περιβαλλοντικη) ς διαχει)ρισης αρκει) να ικανοποιει)ται απο)  ε)να εκ των μελω) ν της ε)νωσης η)  

αθροιστικα)  απο)  τα με)λη της ε)νωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα 
εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 
μέτρα διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα. 
 

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι)πτωση νομικου)  προσω) που, υποβα) λλονται ηλεκτρονικα) , με)σω της λειτουργικο) τητας 
«Επικοινωνι)α», με θε)μα: “Δικαιολογητικα)  Προσωρινου)  Αναδο)χου - Κατακυ) ρωση’’, τα 
νομιμοποιητικα)  ε)γγραφα απο)  τα οποι)α προκυ) πτει η εξουσι)α υπογραφη) ς του νομι)μου εκπροσω) που 
και τα οποι)α πρε)πει να ε)χουν εκδοθει) ε)ως τρια) ντα (30) εργα) σιμες ημε)ρες πριν απο)  την υποβολη)  
τους154, εκτο) ς αν συ) μφωνα με τις ειδικο) τερες διατα) ξεις αυτω) ν φε)ρουν συγκεκριμε)νο χρο) νο ισχυ) ος  
 
Ειδικο) τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτω) σεις που ο οικονομικο) ς φορε)ας ει)ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα) φεται 
υποχρεωτικα)  η)  προαιρετικα)  στο ΓΕΜΗ και δηλω) νει την εκπροσω) πηση και τις μεταβολε)ς της στο 
ΓΕΜΗ:155 
 
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 156.   
 
β) Για την απο) δειξη της νο) μιμης συ) στασης και των μεταβολω) ν του νομικου)  προσω) που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποι)ο πρε)πει να ε)χει εκδοθει) ε)ως τρεις (3) μη) νες πριν 
απο)  την υποβολη)  του. 
 
2) Στις λοιπε)ς περιπτω) σεις τα, κατα)  περι)πτωση, νομιμοποιητικα)  ε)γγραφα συ) στασης και νο) μιμης 
εκπροσω) πησης (ο) πως καταστατικα) , πιστοποιητικα)  μεταβολω) ν, αντι)στοιχα ΦΕΚ, αποφα) σεις 
συγκρο) τησης οργα) νων διοι)κησης σε σω) μα, κλπ., ανα) λογα με τη νομικη)  μορφη)  του οικονομικου)  
φορε)α), συνοδευο) μενα απο)  υπευ) θυνη δη) λωση του νο) μιμου εκπροσω) που ο) τι εξακολουθου) ν να 
ισχυ) ουν κατα)  την υποβολη)  τους. 
 
Σε περι)πτωση που για τη διενε)ργεια της παρου) σας διαδικασι)ας ανα) θεσης ε)χουν χορηγηθει) 
εξουσι)ες σε προ) σωπο πλε)ον αυτω) ν που αναφε)ρονται στα παραπα) νω ε)γγραφα, προσκομι)ζεται 
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επιπλε)ον απο) φαση- πρακτικο)  του αρμοδι)ου καταστατικου)  οργα) νου διοι)κησης του νομικου)  
προσω) που  χορηγη) θηκαν οι σχετικε)ς εξουσι)ες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομι)ζουν τα προβλεπο) μενα, κατα)  τη νομοθεσι)α της 
χω) ρας εγκατα) στασης, αποδεικτικα)  ε)γγραφα, και εφο) σον δεν προβλε)πονται, υπευ) θυνη δη) λωση  
του νο) μιμου εκπροσω) που, απο)  την οποι)α αποδεικνυ) ονται τα ανωτε)ρω ως προς τη νο) μιμη 
συ) σταση, μεταβολε)ς και εκπροσω) πηση του οικονομικου)  φορε)α. 
Οι ως α) νω υπευ) θυνες δηλω) σεις γι)νονται αποδεκτε)ς, εφο) σον ε)χουν συνταχθει) μετα)  την 
κοινοποι)ηση της προ) σκλησης για την υποβολη)  των δικαιολογητικω) ν. 
Απο)  τα ανωτε)ρω ε)γγραφα πρε)πει να προκυ) πτουν η νο) μιμη συ) σταση  του οικονομικου)  φορε)α, ο) λες 
οι σχετικε)ς τροποποιη) σεις των καταστατικω) ν, το/τα προ) σωπο/α που δεσμευ) ει/ουν νο) μιμα την 
εταιρι)α κατα)  την ημερομηνι)α διενε)ργειας του διαγωνισμου)  (νο) μιμος εκπρο) σωπος, δικαι)ωμα 
υπογραφη) ς κλπ.), τυχο) ν τρι)τοι, στους οποι)ους ε)χει χορηγηθει) εξουσι)α εκπροσω) πησης, καθω) ς και η 
θητει)α του/των η) /και των μελω) ν του οργα) νου διοι)κησης/ νο) μιμου εκπροσω) που. 
 
Γ. Οι ενω) σεις οικονομικω) ν φορε)ων που υποβα) λλουν κοινη)  προσφορα) , υποβα) λλουν τα παραπα) νω, 
κατα)  περι)πτωση δικαιολογητικα) , για κα) θε οικονομικο)  φορε)α που συμμετε)χει στην ε)νωση, 
συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα προβλεπο) μενα στο α) ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περι)πτωση που ο προσφε)ρων ει)ναι φυσικο)  προ) σωπο/ ατομικη)  επιχει)ρηση, τα φυσικα) , 
εφο) σον ε)χει χορηγη) σει εξουσι)ες εκπροσω) πησης σε τρι)τα προ) σωπα, προσκομι)ζεται εξουσιοδο) τηση 
του οικονομικου)  φορε)α. 
 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιου) μενη εγγραφη)  στους επι)σημους καταλο) γους απο)  τους αρμο) διους οργανισμου) ς η)  
το πιστοποιητικο) , που εκδι)δεται απο)  τον οργανισμο)  πιστοποι)ησης, συνιστα)  τεκμη) ριο 
καταλληλο) τητας  ο) σον αφορα)  τις απαιτη) σεις ποιοτικη) ς επιλογη) ς, τις οποι)ες καλυ) πτει ο 
επι)σημος κατα) λογος η)  το πιστοποιητικο) . 
Οι οικονομικοι) φορει)ς που ει)ναι εγγεγραμμε)νοι σε επι)σημους καταλο) γους απαλλα) σσονται 
απο)  την υποχρε)ωση υποβολη) ς των δικαιολογητικω) ν που αναφε)ρονται στο πιστοποιητικο)  
εγγραφη) ς τους. 
 

(β) Οι οικονομικοι) φορει)ς που ει)ναι εγγεγραμμε)νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τα) ξεις 3η ε)ως και 7η, 
με)χρι τη λη) ξη της μεταβατικη) ς περιο) δου ισχυ) ος, συ) μφωνα με το α) ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβα) λλοντας «Ενημερο) τητα Πτυχι)ου» εν ισχυ)  απαλλα) σσονται απο)  την υποχρε)ωση 
υποβολη) ς των δικαιολογητικω) ν 157: 
- απο) σπασμα ποινικου)  μητρω) ου του α) ρθρου 23.3.(α) της παρου) σας για τον Προ) εδρο και 
Διευθυ) νοντα Συ) μβουλο εργοληπτικη) ς επιχει)ρησης. Για τα λοιπα)  με)λη του Δ.Σ της εταιρει)ας, 
θα πρε)πει να υποβληθει) αυτοτελω) ς απο) σπασμα ποινικου)  μητρω) ου, καθο) σον τα προ) σωπα 
αυτα)  δεν καλυ) πτονται απο)  την Ενημερο) τητα Πτυχι)ου.  
- φορολογικη)  και ασφαλιστικη)  ενημερο) τητα του α) ρθρου 23.3.(β) της παρου) σας.158 
- τα πιστοποιητικα)  απο)  το αρμο) διο Πρωτοδικει)ο και το ΓΕΜΗ του α) ρθρου 23.3.(γ) της 
παρου) σας υπο)  την προϋπο) θεση ο) μως ο) τι καλυ) πτονται πλη) ρως (ο) λες οι προβλεπο) μενες 
περιπτω) σεις) απο)  την Ενημερο) τητα Πτυχι)ου. 
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- το πιστοποιητικο)  απο)  το αρμο) διο επιμελητη) ριο ο) σον αφορα)  το λο) γο αποκλεισμου)  του 
α) ρθρου 22. Α.4. (θ).159 
- το πιστοποιητικο)  της αρμο) διας αρχη) ς για την ονομαστικοποι)ηση των μετοχω) ν του α) ρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικα)  ε)γγραφα νομιμοποι)ησης  της εργοληπτικη) ς επιχει)ρησης. 
   
Σε περι)πτωση που κα) ποιο απο)  τα ανωτε)ρω δικαιολογητικα)  ε)χει λη) ξει, προσκομι)ζεται το 
σχετικο)  δικαιολογητικο)  εν ισχυ) . Εφο) σον στην Ενημερο) τητα Πτυχι)ου δεν αναφε)ρεται ρητα)  ο) τι 

τα στελε)χη του πτυχι)ου του προσφε)ροντα ει)ναι ασφαλιστικω) ς ενη) μερα στον eΕΦΚΑ (τομε)ας 
πρω) ην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφε)ρων προσκομι)ζει επιπλε)ον της ενημερο) τητας πτυχι)ου, 

ασφαλιστικη)  ενημερο) τητα για τα στελε)χη αυτα) . 
 
Απο)  την πλη) ρη ε)ναρξη ισχυ) ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο)  εγγραφη) ς στο Τμη) μα ΙΙ 
του Μητρω) ου Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων Δημοσι)ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελει) επι)σημο 
κατα) λογο και απαλλα) σσει τις εγγεγραμμε)νες εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις απο)  την προσκο) μιση 
των αποδεικτικω) ν με)σων που προβλε)πονται στα α) ρθρα 47 επο) μενα. 
 

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περι)πτωση που οικονομικο) ς φορε)ας επιθυμει) να στηριχθει) στις ικανο) τητες α) λλων 
φορε)ων, η απο) δειξη ο) τι θα ε)χει στη δια) θεση)  του τους αναγκαι)ους πο) ρους, γι)νεται με την  
υποβολη)  σχετικου)  συμφωνητικου)  των φορε)ων αυτω) ν για τον σκοπο)  αυτο) . 
 
Ειδικο) τερα, προσκομι)ζεται ε)γγραφο (συμφωνητικο)  η)  σε περι)πτωση νομικου)  προσω) που απο) φαση 
του αρμοδι)ου οργα) νου διοι)κησης αυτου)  η)  σε περι)πτωση φυσικου)  προσω) που υπευ) θυνη δη) λωση), 
δυνα) μει του οποι)ου αμφο) τεροι, διαγωνιζο) μενος  οικονομικο) ς φορε)ας και τρι)τος φορε)ας, εγκρι)νουν 
τη μεταξυ)  τους συνεργασι)α για την κατα)  περι)πτωση παροχη)  προς τον διαγωνιζο) μενο της 
χρηματοοικονομικη) ς η) /και τεχνικη) ς η) /και επαγγελματικη) ς ικανο) τητας του φορε)α, ω) στε αυτη)  να 
ει)ναι στη δια) θεση του διαγωνιζο) μενου  για την εκτε)λεση της Συ) μβασης. Η σχετικη)  αναφορα)  θα 
πρε)πει να ει)ναι λεπτομερη) ς και να αναφε)ρει κατ’ ελα) χιστον τους συγκεκριμε)νους πο) ρους που θα 
ει)ναι διαθε)σιμοι για την εκτε)λεση της συ) μβασης και τον τρο) πο δια του οποι)ου θα 
χρησιμοποιηθου) ν αυτοι) για την εκτε)λεση της συ) μβασης. Ο τρι)τος θα δεσμευ) εται ρητα)  ο) τι θα 
διαθε)σει στον διαγωνιζο) μενο τους συγκεκριμε)νους πο) ρους κατα)  τη δια) ρκεια της συ) μβασης και ο 
διαγωνιζο) μενος  ο) τι θα κα) νει χρη) ση αυτω) ν σε περι)πτωση που του ανατεθει) η συ) μβαση. Σε 
περι)πτωση που ο τρι)τος διαθε)τει χρηματοοικονομικη)  επα) ρκεια, θα δηλω) νει επι)σης ο) τι καθι)σταται 
απο)  κοινου)  με τον διαγωνιζο) μενο υπευ) θυνος για την εκτε)λεση της συ) μβασης. Σε περι)πτωση που ο 
τρι)τος διαθε)τει στοιχει)α τεχνικη) ς η)  επαγγελματικη) ς καταλληλο) τητας που σχετι)ζονται με τους 
τι)τλους σπουδω) ν και τα επαγγελματικα)  προσο) ντα που ορι)ζονται στην περι)πτωση στ’ του Με)ρους 
ΙΙ του Παραρτη) ματος ΧΙΙ του Προσαρτη) ματος Α του ν. 4412/2016 η)  με την σχετικη)  επαγγελματικη)  
εμπειρι)α, θα δεσμευ) εται ο) τι θα εκτελε)σει τις εργασι)ες η)  υπηρεσι)ες για τις οποι)ες απαιτου) νται οι 
συγκεκριμε)νες ικανο) τητες, δηλω) νοντας το τμη) μα της συ) μβασης που θα εκτελε)σει. 
 

23. 11  
Επισημαι)νεται ο) τι γι)νονται αποδεκτε)ς: 
• οι ε)νορκες βεβαιω) σεις που αναφε)ρονται στην παρου) σα Διακη) ρυξη, εφο) σον ε)χουν συνταχθει) 
ε)ως τρεις (3) μη) νες πριν απο)  την υποβολη)  τους,  
• οι υπευ) θυνες δηλω) σεις, εφο) σον ε)χουν συνταχθει) μετα)  την κοινοποι)ηση της προ) σκλησης για την 
υποβολη)  των δικαιολογητικω) ν160 Σημειω) νεται ο) τι δεν απαιτει)ται θεω) ρηση του γνησι)ου της 
υπογραφη) ς τους. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα)  των διαγωνιζομε)νων περιλαμβα) νει τους ακο) λουθους ηλεκτρονικου) ς 
υποφακε)λους: 
(α)  υποφα) κελο με την ε)νδειξη «Δικαιολογητικα)  Συμμετοχη) ς» 
(β)  υποφα) κελο με την ε)νδειξη «Οικονομικη)  Προσφορα) »  
συ) μφωνα με τα κατωτε)ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικο) ς υποφα) κελος «Δικαιολογητικα)  Συμμετοχη) ς» πρε)πει, επι) ποινη)  
αποκλεισμου) , να περιε)χει τα ακο) λουθα υπο)  (α) και (β) στοιχει)α: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επι)σης δυ) ναται να περιλαμβα) νει και συνοδευτικη)  υπευ) θυνη δη) λωση, με την οποι)α ο 
οικονομικο) ς φορε)ας μπορει) να διευκρινι)ζει τις δηλω) σεις και πληροφορι)ες που παρε)χει στο 
ΕΕΕΣ. Η συνοδευτικη)  υπευ) θυνη δη) λωση υπογρα) φεται, συ) μφωνα με ο) σα προβλε)πονται στο 
α) ρθρο 79Α του ι)διου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικο) ς υποφα) κελος «Οικονομικη)  Προσφορα) » περιε)χει το αρχει)ο pdf, το οποι)ο 
παρα) γεται απο)  το υποσυ) στημα, αφου)  συμπληρωθου) ν καταλλη) λως οι σχετικε)ς φο) ρμες και 
υπογρα) φεται, τουλα) χιστον με προηγμε)νη ηλεκτρονικη)  υπογραφη) , η οποι)α υποστηρι)ζεται απο)  
αναγνωρισμε)νο (εγκεκριμε)νο) πιστοποιητικο) . 
 
24.4 Στην περι)πτωση που με την προσφορα)  υποβα) λλονται δημο) σια η) / και ιδιωτικα)  ε)γγραφα, 
αυτα)  γι)νονται αποδεκτα) , συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 4.2 β της 
παρου) σας. 
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό 
και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφε)ρων οικονομικο) ς φορε)ας αναφε)ρει στην προσφορα)  του το τμη) μα της συ) μβασης 
που προτι)θεται να αναθε)σει υπο)  μορφη)  υπεργολαβι)ας σε τρι)τους, καθω) ς και τους υπεργολα) βους 
που προτει)νει. Αν ο ανα) δοχος προ) τεινε συγκεκριμε)νους υπεργολα) βους κατα)  την υποβολη)  της 
προσφορα) ς του, υποχρεου) ται, κατα)  την υπογραφη)  της συ) μβασης εκτε)λεσης, να προσκομι)σει την 
υπεργολαβικη)  συ) μβαση. Η Διευθυ) νουσα Υπηρεσι)α μπορει) να χορηγη) σει προθεσμι)α στον ανα) δοχο 
κατ’ αι)τηση)  του, για την προσκο) μιση της υπεργολαβικη) ς συ) μβασης με τον αρχικω) ς προταθε)ντα 
υπεργολα) βο η)  α) λλον, που διαθε)τει τα αναγκαι)α, κατα)  την κρι)ση της υπηρεσι)ας αυτη) ς, προσο) ντα, 
εφο) σον συντρε)χει σοβαρο) ς λο)γος. 161  
 
25.2 Η τη) ρηση των υποχρεω) σεων της παρ. 2 του α) ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο)  υπεργολα) βους 
δεν αι)ρει την ευθυ) νη του κυρι)ου αναδο)χου. 

 
25.3 .................................................................... 162 
 
25.4  Η αναθε)τουσα αρχη) : 
 
α) ελε)γχει την επαγγελματικη)  καταλληλο) τητα του υπεργολα) βου να εκτελε)σει το προς ανα) θεση 
τμη) μα, κατα)  την ε)ννοια του α) ρθρου 22.Β (α) ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και 
επαληθευ) ει τη μη συνδρομη) , στο προ) σωπο)  του, των λο)γω αποκλεισμου)  του α) ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 
και 22.Α.9 (α) ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ) μφωνα με τα κατα)  περι)πτωση ειδικω) ς 
προβλεπο) μενα στο α) ρθρο 23 της παρου) σας (α) ρθρα 79 ε)ως 81 ν. 4412/2016). 163 
 
β) απαιτει) υποχρεωτικα)  απο)  τον οικονομικο)  φορε)α να αντικαταστη) σει ε)ναν υπεργολα) βο, ο) ταν 
κατο) πιν του ελε)γχου και της επαλη) θευσης της ως α) νω περι)πτωσης (α), διαπιστω) νεται ο) τι δεν 
πληρου) νται οι ο) ροι επαγγελματικη) ς καταλληλο) τητας του υπεργολα) βου η)  ο) ταν συντρε)χουν οι ως 
α) νω λο)γοι αποκλεισμου)  του. 
 

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα) θε διαφορα)  μεταξυ)  των συμβαλλο) μενων μερω) ν που προκυ) πτει η)  σχετι)ζεται με την  ερμηνει)α 
και/ η)  το κυ) ρος και/η)  την εφαρμογη)  και/η)  την εκτε)λεση της συ) μβασης  επιλυ) εται με την α) σκηση 
προσφυγη) ς η)  αγωγη) ς στο διοικητικο)  εφετει)ο της περιφε)ρειας, στην οποι)α ε)χει υπογρα) φει η 
συ) μβαση συ) μφωνα με τα οριζο) μενα στο α) ρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 

26.1 Η ε)γκριση κατασκευη) ς του δημοπρατου) μενου ε)ργου, αποφασι)στηκε με την αριθμ 
335/2021 (ΑΔΑ:6ΗΓΒΩΨ9-0Σ0)  Απο) φαση του Δη) μου Αχαρνω) ν. 
26.2  Ο Κυ) ριος του Έργου μπορει) να εγκαταστη) σει για το ε)ργο αυτο)  Τεχνικο)  Συ) μβουλο. Ο 
Ανα) δοχος του ε)ργου, ε)χει την υποχρε)ωση να διευκολυ) νει τις δραστηριο) τητες του Τεχνικου)  
Συμβου) λου, που πηγα) ζουν απο)  τη συμβατικη)  σχε)ση της Υπηρεσι)ας με αυτο) ν. 
 
26.3 Οι προσφε)ροντες, με την υποβολη)  της προσφορα) ς τους, αποδε)χονται ανεπιφυ) λακτα 
τους ο) ρους της παρου) σας Διακη) ρυξης  
 
26. 4 Η Αναθε)τουσα Αρχη)  ενημερω) νει το φυσικο)  προ) σωπο που υπογρα) φει την προσφορα)  ως 
προσφε)ρων η)  ως νο) μιμος εκπρο) σωπος προσφε)ροντος, ο) τι η ι)δια η)  και τρι)τοι, κατ’ εντολη)  και 
για λογαριασμο)  της, θα επεξεργα) ζονται προσωπικα)  δεδομε)να που περιε)χονται στους 
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φακε)λους της προσφορα) ς και τα αποδεικτικα)  με)σα τα οποι)α υποβα) λλονται σε αυτη) ν, στο 
πλαι)σιο του παρο) ντος Διαγωνισμου) , για το σκοπο)  της αξιολο) γησης των προσφορω) ν και της 
ενημε)ρωσης ε)τερων συμμετεχο) ντων σε αυτο) ν, λαμβα) νοντας κα) θε ευ) λογο με)τρο για τη 
διασφα) λιση του απο) ρρητου και της ασφα) λειας της επεξεργασι)ας των δεδομε)νων και της 
προστασι)ας τους απο)  κα) θε μορφη) ς αθε)μιτη επεξεργασι)α, συ) μφωνα με τις διατα) ξεις της 
κει)μενης νομοθεσι)ας περι) προστασι)ας προσωπικω) ν δεδομε)νων. 
 
26. 5 Αν, μετα)  απο)  την τυχο) ν οριστικοποι)ηση της ε)κπτωσης του αναδο) χου, συ) μφωνα με τα 
ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμε)νη Αρχη)  αποφασι)σει την 
ολοκλη) ρωση του ε)ργου, προσκαλει) τον επο) μενο κατα)  σειρα)  μειοδο) τη του παρο) ντος  
διαγωνισμου)  και του προτει)νει να αναλα) βει αυτο) ς το ε)ργο ολοκλη) ρωσης της ε)κπτωτης 
εργολαβι)ας, με τους ι)διους ο) ρους και προϋποθε)σεις και βα) σει της προσφορα) ς που υπε)βαλε 
στον διαγωνισμο) . Η συ) μβαση εκτε)λεσης συνα) πτεται, εφο) σον εντο) ς δεκαπε)ντε (15) ημερω) ν 
απο)  την κοινοποι)ηση της προ) τασης περιε)λθει στην Προϊσταμε)νη Αρχη)  ε)γγραφη και 
ανεπιφυ) λακτη αποδοχη)  της. Η α) πρακτη πα) ροδος της προθεσμι)ας θεωρει)ται ως απο) ρριψη της 
προ) τασης. Αν ο ανωτε)ρω μειοδο) της δεν δεχθει) την προ) ταση συ) ναψης συ) μβασης, η 
Προϊσταμε)νη Αρχη)  προσκαλει) τον επο) μενο κατα)  σειρα)  μειοδο) τη, ακολουθω) ντας κατα)  τα 
λοιπα)  την ι)δια διαδικασι)α. Εφο) σον και αυτο) ς απορρι)ψει την προ) ταση, η Προϊσταμε)νη Αρχη)  
για την ανα) δειξη αναδο) χου στο ε)ργο προσφευ) γει κατα)  την κρι)ση της ει)τε στην ανοικτη)  
δημοπρασι)α ει)τε στη διαδικασι)α με διαπραγμα) τευση, κατα)  τις οικει)ες διατα) ξεις του ν. 
4412/2016. 
 
Η διαδικασι)α της παρου) σας δεν εφαρμο) ζεται μο) νο στην περι)πτωση που η Προϊσταμε)νη Αρχη)  
κρι)νει, ο) τι οι παραπα) νω προσφορε)ς δεν ει)ναι ικανοποιητικε)ς για τον κυ) ριο του ε)ργου η)  ε)χουν 
επε)λθει λο) γω εφαρμογη) ς νε)ων κανονισμω) ν αλλαγε)ς στον τρο) πο κατασκευη) ς του ε)ργου, ενω)  
μπορει) να εφαρμο) ζεται αναλογικα)  και σε περι)πτωση ολοκλη) ρωσης του ε)ργου, υ) στερα απο)  
αυτοδι)καιη δια) λυση της συ) μβασης κατο) πιν πτω) χευσης του αναδο) χου η)  δια) λυση με 
υπαιτιο) τητα του κυρι)ου του ε)ργου κατα)  τις κει)μενες διατα) ξεις. 
 
26.6 ………………………………………….164 
 

ΑΧΑΡΝΕΣ, 16/09/2021 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Ν. Γεωργακόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός MSc 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμο)  πρωτ. 335/2021 απο) φαση Οικονομικη) ς Επιτροπη) ς  
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1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   4412/2016.  
2 Συμπληρω) νονται τα στοιχει)α της αναθε)τουσας αρχη) ς. Επισημαι)νεται ο) τι οι αναθε)τοντες φορει)ς δυ) νανται να χρησιμοποιου) ν το 

παρο) ν τευ)χος διακη) ρυξης για τις συμβα) σεις που αναθε)τουν συ) μφωνα με τις διατα) ξεις του Βιβλι)ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
3 Αναγρα) φεται ο κωδικο) ς ταυτοποι)ησης της διατιθε)μενης πι)στωσης (π.χ. κωδικο) ς ενα) ριθμου ε)ργου στο ΠΔΕ η)  κωδικο) ς πι)στωσης 

του τακτικου)  προϋπολογισμου)  του φορε)α υλοποι)ησης). Σε περι)πτωση συγχρηματοδοτου) μενων ε)ργων απο)  πο) ρους της Ευρωπαϊκη) ς 
Ένωσης, αναγρα) φεται και ο τι)τλος του Επιχειρησιακου)  Προγρα) μματος του ΕΣΠΑ η)  α) λλου συγχρηματοδοτου) μενου απο)  πο) ρους ΕΕ 
προγρα) μματος στο πλαι)σιο του οποι)ου ει)ναι ενταγμε)νο το δημοπρατου) μενο ε)ργο. 

4 Συμπληρω) νεται η επωνυμι)α της αναθε)τουσας αρχη) ς/αναθε)τοντος φορε)α 
5    Συμπληρω) νεται ο κωδικο) ς που αφορα)  στην ηλεκτρονικη)  τιμολο) γηση ο) πως αυτο) ς προσδιορι)ζεται στον επι)σημο ιστο) τοπο της Γ.Γ. 

Πληροφοριακω) ν Συστημα) των του Υπουργει)ου Ψηφιακη) ς Διακυβε)ρνησης  
      (Πρβλ. α) ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
6     M ε)σω της λειτουργικο) τητας ''Επικοινωνι)α'' του υποσυστη)ματος 
7  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Προμήθειας (L 3) και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTM L/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

8 Η περι)πτωση ι) συμπληρω) νεται και περιλαμβα) νεται στη Διακη) ρυξη, εφο) σον η αναθε)τουσα αρχη)  προβλε)πει υποδει)γματα εγγρα) φων 
προς υποβολη)  απο)  τους οικονομικου) ς φορει)ς, π.χ εγγυητικω) ν επιστολω) ν. 

9 Συμπληρω) νονται τυχο) ν α) λλα ε)γγραφα συ) μβασης η)  τευ)χη που η αναθε)τουσα αρχη)  κρι)νει αναγκαι)α με σκοπο)  να περιγρα) ψει η)  να 
προσδιορι)σει στοιχει)α της συ) μβασης η)  της διαδικασι)ας συ) ναψης. 

10 Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
11  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 

αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
12  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
13 Πρβλ ε)γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινι)σεις ως προς την τη)ρηση των διατυπω) σεων δημοσιο) τητας στη 

διαγωνιστικη)  διαδικασι)α σε περι)πτωση τροποποι)ησης ο) ρων της διακη) ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
14 Πρβλ.α) ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
15 Πρβλ. α) ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα. 
16 Αν η διευ) θυνση της υπηρεσι)ας που τηρει) το πρωτο) κολλο της Αναθε)τουσας Αρχη) ς ει)ναι διαφορετικη)  απο)  την αναφερο) μενη στο α) ρθρο 

1, αναγρα) φεται στο παρο) ν σημει)ο η σχετικη)  διευ) θυνση. 
17 Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
18 Στην περι)πτωση που χρησιμοποιει)ται ενιαι)ο ποσοστο)  ε)κπτωσης απαλει)φεται η περι)πτωση δ της παρ. 3.5. Πρβλ. α) ρθρο 95 παρ. 2 περ. 

α του ν. 4412/2016, συ) μφωνα με το οποι)ο «αν	κριτήριο	ανάθεσης	είναι	η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	μόνο	
βάσει	τιμής,	οι	οικονομικοί	φορείς	προσφέρουν	είτε	συνολικό	και	ενιαίο	ποσοστό	έκπτωσης	επί	της	προϋπολογιζόμενης	δαπάνης	για	το	
συνολικό	αντικείμενο	του	έργου	που	προκηρύσσεται	με	κατ’	αποκοπή	τίμημα	είτε	επιμέρους	ποσοστά	έκπτωσης	για	κάθε	ομάδα	τιμών	
ομοειδών	 εργασιών	 του	 τιμολογίου	 και	 του	 προϋπολογισμού,	 εκφραζόμενα	 σε	 ακέραιες	 μονάδες	 επί	 τοις	 εκατό	 (%),	 ιδίως	 όταν	 είναι	
μεγάλο	το	πλήθος	των	τιμών	μονάδας,	με	τις	οποίες	θα	καταρτισθεί	η	σύμβαση».	 

19 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

20 Πρβλ. α) ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα.  
21 Πρβλ. α) ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα.  
22 Πρβλ. α) ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα.  
23 Πρβλ .α) ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα. 
24 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
25 Πρβλ. α) ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα.  
26 Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 1 ο) γδοο εδα) φιο ν. 4412/2016 
27 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
28 Πρβλ.  α) ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
29 Πρβλ. α) ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
30 Ως προς τη γνωμοδο) τηση της Επιτροπη) ς Διαγωνισμου)  για την εξε)ταση των εξηγη) σεων των ασυνη) θιστα χαμηλω) ν προσφορω) ν 

πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι)ως σκε)ψεις 15-21  
31 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
32 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
33  Βλ.σχετικα)  με την  ηλεκτρονικη)  υπευ) θυνη δη) λωση το  α) ρθρο εικοστο)  ε)βδομο της απο)  20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρω) θηκε με το 

α) ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α 8́3)-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	
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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".	

34 Για τους φορει)ς του Βιβλι)ου ΙΙ της παρ. 2 του α) ρθρου 259 του ν.4412/2016 
35 Ομοι)ως προβλε)πεται και στην περι)πτωση υποβολη) ς προσφορω) ν, συ) μφωνα με το α) ρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/201 
36 Πρβλ. α) ρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα. 
37 Πρβλ. α) ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα. 
38 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
39 Πρβλ. α) ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
40 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών μέσων). 
41  Πρβλ. α) ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
42 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. α) ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
46 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
47 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)θεται στη διακη) ρυξη μο) νο στις περιπτω) σεις εκει)νες, στις οποι)ες προβλε)πεται υποχρε)ωση 
προσυμβατικου)  ελε)γχου. 

48 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
49 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
50 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
52 Πρβλ. α) ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
53 Πρβλ. α) ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
54  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
55 Πρβλ. α) ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο) σια Έργα 
56 Πρβλ. α) ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. α) ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
58 Πρβλ. α) ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
59 Πρβλ. παρ. 1 του α) ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
60 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. 
61  Πρβλ. α) ρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  
62 Πρβλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη 

εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 του ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται 
σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 . 

63 Πρβλ. α) ρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
64   Πρβλ.  α) ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
65 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
66 Πρβλ. α) ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
67  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
68 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 113/2010. 
69 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 
70 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                        

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου 
από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί 
τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης 
(ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του 
π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016. 

71 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
72   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
73  Ή/και η Επιτροπη)  Διαγωνισμου) , κατα)  περι)πτωση (πρβλ. α) ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημο) σια Έργα). 
74 Πρβλ. α) ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο) πως αντικαταστα) θηκε με  το α) ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  ε)κθεση συνεπειω) ν ρυθμι)σεων 

επι) του ως α) νω α) ρθρου 42 ν. 4781/2021  
75  Σε περι)πτωση που περιλαμβα) νονται τυχο) ν δικαιω) ματα προαι)ρεσης, διαμορφω) νεται αναλο) γως η εκτιμω) μενη αξι)α της συ) μβασης 

(προϋπολογισμο) ς δημοπρα) τησης) και το παρο) ν α) ρθρο (πρβ. α) ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
76 Το ποσο)  των απρο) βλεπτων δαπανω) ν επαναϋπολογι)ζεται κατα)  την υπογραφη)  της συ) μβασης, ανα) λογα με την προσφερθει)σα 

ε)κπτωση, ω) στε να διατηρει)ται η εν λο) γω ποσοστιαι)α αναλογι)α του 15% επι) της δαπα) νης εργασιω) ν με ΓΕ&ΟΕ, συ) μφωνα με την 
παρα) γραφο 3 του α) ρθρου 156 ν. 4412/2016.  

77 Η αναθε)τουσα αρχη)  διαμορφω) νει το παρο) ν σημει)ο της διακη) ρυξης, ανα) λογα με το αν αποφασι)σει να υποδιαιρε)σει τη συ) μβαση σε 
περισσο) τερα τμη)ματα/ε)ργα η)  ο)χι, η) τοι να τα αναθε)σει ως ενιαι)ο συ) νολο. Στην περι)πτωση που επιλε)ξει να μην υποδιαιρε)σει σε 
τμη) ματα, αναφε)ρει, στο παρο) ν σημει)ο της διακη) ρυξης, τους βασικου) ς λο) γους της απο) φαση) ς της αυτη) ς (πρβλ. α) ρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

78  ο) πως συμπληρω) θηκε με το α) ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
79 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
80 Με την επιφυ) λαξη της επο) μενης υποσημει)ωσης. 
81  Οι αναθε)τουσες αρχε)ς μπορει) να επιτρε)πουν την υποβολη)  εναλλακτικω) ν προσφορω) ν και στην περι)πτωση αυτη)  προσαρμο) ζεται 

αντιστοι)χως το 13.4. ( πρβλ α) ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
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82 Πρβλ. α) ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
83 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
84 Συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής, η οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι του 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α 
του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

85 Με απο) φαση του Υπουργου)  Υποδομω) ν και Μεταφορω) ν μπορει) να καθορι)ζεται ο) ριο ποσοστου)  ε)κπτωσης, πα) νω απο)  το οποι)ο ο 
ανα) δοχος ει)ναι υποχρεωμε)νος να προσκομι)ζει, επιπλε)ον της εγγυ) ησης καλη) ς εκτε)λεσης, προ) σθετη εγγυ) ηση, κλιμακωτα)  αυξανο) μενη 
βα) σει του ποσοστου)  ε)κπτωσης. Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 4 τελευται)ο εδα) φιο ν. 4412/2016. 

86  Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
87 Πρβλ. α) ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
88 Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
89  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων 
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης 
καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας..  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

90 Πρβλ. α) ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
91 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 
νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 
(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). 
Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

92 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

93  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016. 
94 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.5. περ. β της παρούσας. 

95 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «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».  

96 Πρβλ. α) ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
97  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

98 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 
τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

99  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 
). 

100 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις 
«Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 
C(2019) 5494 final.  

101 Συ) μφωνα με το ισχυ) ον κει)μενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
102 Για το ε)λεγχο των χωρω) ν που ε)χουν συνα) ψει συμφωνι)ες με την Ένωση δες την ιστοσελι)δα της Επιτροπη) ς 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
103  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
104 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

105 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
106 Πρβλ. α) ρθρο 73 παρ. 2Α τελευται)ο εδα) φιο του ν. 4412/2016. Σχετικη)  δη) λωση του προσφε)ροντος οικονομικου)  φορε)α  

περιλαμβα) νεται στο ΕΕΕΣ 
107  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της  αποτελεί δυνατότητα 

της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη 
σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

108  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 
κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 
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109  Σχετικη)  δη) λωση του προσφε)ροντος οικονομικου)  φορε)α περιλαμβα) νεται στο ΕΕΕΣ 
110  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι 

Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 
111 Πρβλ. παρ. 3 α) ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο) πως τροποποιη) θηκε με το α) ρθρο 239 του ν. 4782/2 
112 Πρβλ. α) ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
113 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ 
ΕΑ 40/2019.  

114 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

115 Σχετικα)  με την προσκο) μιση αποδει)ξεων για τα επανορθωτικα)  με)τρα βλ. την απο) φαση της 14ης Ιανουαρι)ου 2021 του ΔΕΕ στην 
υπο) θεση C-387/19 

116 Πρβλ α) ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
117 Πρβλ. απο) φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ)χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι)α εξακολουθει) να ισχυ) ει ε)ως την  ε)κδοση 

της απο) φασης της παρ. 9 του α) ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
118  Επισημαι)νεται ο) τι ο) λα τα κριτη) ρια ποιοτικη) ς επιλογη) ς, πλην της καταλληλο) τητας για την α) σκηση επαγγελματικη) ς δραστηριο) τητας 

(αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο)  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ει)ναι προαιρετικα)  για την αναθε)τουσα αρχη)  και πρε)πει να σχετι)ζονται 
και να ει)ναι ανα) λογα με το αντικει)μενο της συ) μβασης (α) ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα) θε περι)πτωση, πρε)πει να 
διαμορφω) νονται κατα)  τρο) πο, ω) στε να μην περιορι)ζεται δυσανα) λογα η συμμετοχη)  των ενδιαφερο) μενων οικονομικω) ν φορε)ων 
στους διαγωνισμου) ς. Κατα)  το στα) διο του προσδιορισμου)  των κριτηρι)ων καταλληλο) τητας των υποψηφι)ων, ει)ναι αναγκαι)ο να 
τηρου) νται απο)  τις αναθε)τουσες αρχε)ς, οι θεμελιω) δεις ενωσιακε)ς αρχε)ς, ιδι)ως η αρχη)  της ι)σης μεταχει)ρισης των συμμετεχο) ντων, της 
αποφυγη) ς των διακρι)σεων, της διαφα) νειας και της ανα) πτυξης του ελευ) θερου ανταγωνισμου) . Τα κριτη) ρια επιλογη) ς του α) ρθρου 
22.Β – 22.Ε εξετα) ζονται κατα)  τη διαδικασι)α ελε)γχου της καταλληλο) τητας του προσφε)ροντος να εκτελε)σει τη συ) μβαση (κριτη) ρια 
“on/off”).  

119  Πρβλ. α) ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποι)ο επανη) λθαν σε ισχυ)  τα α) ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, με)χρι την ε)κδοση 
του π.δ. του α) ρθρου  

120  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή, από την 
έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. 
άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

121  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 
παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα 
με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 
αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων 
του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου. 

122 Οι αναθε)τουσες αρχε)ς μπορου) ν να επιβα) λλουν απαιτη) σεις που να διασφαλι)ζουν ο) τι οι οικονομικοι) φορει)ς διαθε)τουν την αναγκαι)α 
τεχνικη)  και επαγγελματικη)  ικανο) τητα για την εκτε)λεση της συ) μβασης. Όλες οι απαιτη) σεις πρε)πει να σχετι)ζονται και να ει)ναι 
ανα) λογες με το αντικει)μενο της συ) μβασης (πρβ. α) ρθρο 75 παρ. 1 τελευται)ο εδα) φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο) γω 
απαιτη) σεις καταρχα) ς καθορι)ζονται περιγραφικα)  στο παρο) ν σημει)ο, χωρι)ς παραπομπη)  σε τα) ξεις/πτυχι)α του ΜΕΕΠ η)  
βαθμι)δες/κατηγορι)ες του ΜΕΚ. Σε κα) θε περι)πτωση και με)χρι την κατα) ργηση των α) ρθρων 80 ε)ως 110 του ν. 3669/2008 και την 
ε)ναρξη ισχυ) ος του π.δ. του α) ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαι)νεται ο) τι,  εφο) σον η αναθε)τουσα αρχη)  επιλε)ξει την 
παραπομπη)  σε τα) ξεις/πτυχι)α του ΜΕΕΠ η)  βαθμι)δες/κατηγορι)ες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο)  των απαιτη) σεων για τις 
εγγεγραμμε)νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις (πχ. στελε)χωση), πρε)πει να περιγρα) ψει αναλυτικα)  τις αντι)στοιχες απαιτη) σεις 
και για τις αλλοδαπε)ς εργοληπτικε)ς επιχειρη) σεις.  

123 Πρβλ. α) ρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
124 Προαιρετικη)  επιλογη) : Η παρ. 22.Ε τι)θεται κατα)  διακριτικη)  ευχε)ρεια της αναθε)τουσας αρχη) ς και συμπληρω) νεται συ) μφωνα με το 

α) ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι)νεται ο) τι ο) λες οι απαιτη) σεις πρε)πει να σχετι)ζονται και να ει)ναι ανα) λογες με το αντικει)μενο 
της συ) μβασης (α) ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

125  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
άλλως διαγράφεται. 

126  Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου.  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση 
συμβάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων 
απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα. 

127 Ως προς τον τρο) πο υποβολη) ς των αποδεικτικω) ν με)σων του παρο) ντος α) ρθρου, τα οποι)α ε)χουν συνταχθει)/ παραχθει) απο)  τους ι)διους 
τους οικονομικου) ς φορει)ς πρβλ. α) ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

128 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
129  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016. 

130  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016 
131 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο) φαση της 19.6.2019, M eca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
132 Βλ. ενδεικτικα)  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη)μα) 
133 Πρβλ. α) ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο)   με α) ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
134 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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135 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
136  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

137 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
138 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
139  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
140 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
141 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ε)γγραφο της Αρχη) ς «Ενιαι)ο Πιστοποιητικο)  Δικαστικη) ς Φερεγγυο) τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
142  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών 

της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η 
ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. 
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

143  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
144  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  

145 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
146 Πρβλ. α) ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
147 Για τις αλλοδαπε)ς ανω) νυμες  εταιρει)ες ιδρυθει)σες σε κρα) τος με)λος της ΕΕ σχετικο)  ει)ναι το Παρα) ρτημα Ι της οδηγι)ας 2012/30/ΕΕ 

(L315/91) με την οποι)α αναδιατυπω) θηκε η Οδηγι)α 77/91/ΕΟΚ (Επι)σημη Εφημερι)δα των Ευρωπαϊκω) ν Κοινοτη) των αρ Ν26/1). 
Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμελη) ς). 

148 Πρβλ. παρ. 3 α) ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο) πως τροποποιη) θηκε με το α) ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
149 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
150 η οποι)α εκδι)δεται συ) μφωνα με τις ειδικε)ς διατα) ξεις του π.δ. 71/2019 (Α  ́112). Επισημαι)νεται ο) τι τα πτυχι)α των εγγεγραμμε)νων στο 

Μητρω) ο Εργοληπτικω) ν Επιχειρη) σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ει)ναι σε ισχυ)  κατα)  την 3η Ιουλι)ου 2019 εξακολουθου) ν να ισχυ) ουν ως την 1η 
Σεπτεμβρι)ου 2021, εφο) σον πληρου) νται οι προϋποθε)σεις του νομοθετικου)  πλαισι)ου που ι)σχυε ε)ως και την 2α Ιουλι)ου 2019 (Πρβλ. 
α) ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α  ́112) ως αντικαταστα) θηκε με την παρ. 5 του α) ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α  ́256).  

151 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
152 Πρβλ. α) ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
153  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
154 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
155 Συ) μφωνα με το α) ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρα) φονται υποχρεωτικα) :  

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`,	
 ιε. η Κοινοπραξι)α που καταχωρι)ζεται συ) μφωνα με το α) ρθρο 293 παρα) γραφος 3 του ν. 4072/2012 

156 Πρβλ. παρα) γραφο 12 α) ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
157  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα 
επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22  (Τροποποιήσεις του Ν. 
4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

158  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

159  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
160  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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161 Πρβλ. α) ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
162 Οι αναθε)τουσες αρχε)ς μπορου) ν να προβλε)πουν στα ε)γγραφα της συ) μβασης ο) τι, κατο) πιν αιτη) ματος του υπεργολα) βου και εφο) σον η 

φυ) ση της συ) μβασης το επιτρε)πει, η αναθε)τουσα αρχη)  καταβα) λλει απευθει)ας στον υπεργολα) βο την αμοιβη)  του για την εκτε)λεση 
προμη) θειας, υπηρεσι)ας η)  ε)ργου, δυνα) μει συ) μβασης υπεργολαβι)ας με τον ανα) δοχο. Στην περι)πτωση αυτη) , στα ε)γγραφα της 
συ) μβασης καθορι)ζονται τα ειδικο) τερα με)τρα η)  οι μηχανισμοι) που επιτρε)πουν στον κυ) ριο ανα) δοχο να εγει)ρει αντιρρη) σεις ως προς 
αδικαιολο) γητες πληρωμε)ς, καθω) ς και οι ρυθμι)σεις που αφορου) ν αυτο) ν τον τρο) πο πληρωμη) ς. Στην περι)πτωση αυτη)  δεν αι)ρεται η 
ευθυ) νη του κυ) ριου αναδο)χου. Συμπληρω) νεται αναλο) γως. 

163  Πρβλ. α) ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
164 Στο παρο) ν σημει)ο της Διακη) ρυξης η)  στην ΕΣΥ μπορει) να τεθει) ρητα)  η προ) βλεψη για τη συ) σταση κατασκευαστικη) ς κοινοπραξι)ας, 

συ) μφωνα με τα ειδικο) τερα οριζο) μενα στο α) ρθρο 165 παρ. 4-6 του ν. 4412/2016. 
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