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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τουσα αρχή : Δή μος Γαλατσϊ ου  
                          Αρϊθμο ς Φορολογϊκου  Μήτρω ου (Α.Φ.Μ.): 090198370. 
                          Κωδϊκο ς ήλεκτρονϊκή ς τϊμολο γήσής 1007.E84503.001604 

Οδο ς  : Αρχϊμή δους 2 & Ιπποκρα τους  
Ταχ.Κωδ. : 11146 
Τήλ. : 2132055406 
Γενϊκή  Δϊευ θυνσή 
στο Δϊαδϊ κτυο 
(URL)                       

  
www.galatsi.gov.gr 

E-Mail : meletes@galatsi.gr 
Πλήροφορϊ ες:  : Θωμα ς Χρυσα φής 

1.2       Εργοδο τής ή  Κυ ρϊος του Έργου: Δή μος Γαλατσϊ ου 
1.3       Φορε ας κατασκευή ς του ε ργου: Δή μος Γαλατσϊ ου 
1.4       Προϊ σταμε νή Αρχή  : Δή μος Γαλατσϊ ου 
1.5       Δϊευθυ νουσα Υπήρεσϊ α : Δ/νσή Τεχνϊκω ν Υπήρεσϊω ν Δή μου Γαλατσϊ ου 
1.6       Αρμο δϊο Τεχνϊκο  Συμβου λϊο : Σ.Δ.Ε. Περϊφε ρεϊας Αττϊκή ς 
 

 
Εφο σον οϊ ανωτε ρω υπήρεσϊ ες μεταστεγασθου ν κατα  τή δϊα ρκεϊα τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής του ε ργου, υποχρεου νταϊ να δήλω σουν α μεσα τα νε α τους στοϊχεϊ α στους προσφε ροντες ή  
στον ανα δοχο. 
Εφο σον οϊ ανωτε ρω υπήρεσϊ ες ή /καϊ τα αποφαϊνο μενα ο ργανα του Φορε α Κατασκευή ς καταργήθου ν, 
συγχωνευτου ν ή  με οποϊονδή ποτε τρο πο μεταβλήθου ν κατα  τή δϊα ρκεϊα τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής του ε ργου, υποχρεου νταϊ να δήλω σουν α μεσα,  στους προσφε ροντες5 ή  στον ανα δοχο τα 
στοϊχεϊ α των υπήρεσϊω ν ή  αποφαϊνο μενων οργα νων, τα οποϊ α κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολϊκο  
δϊα δοχο των εν λο γω οργα νων που υπεϊσε ρχονταϊ στα δϊκαϊω ματα καϊ υποχρεω σεϊς τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννοϊα τής περϊπτ. 14 τής παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, γϊα τον παρο ντα ήλεκτρονϊκο  δϊαγωνϊσμο , εϊ ναϊ τα ακο λουθα : 
α) ή παρου σα δϊακή ρυξή, 
β) το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ)6   
γ)το ε ντυπο οϊκονομϊκή ς προσφορα ς, ο πως παρα γεταϊ απο  τήν εϊδϊκή  ήλεκτρονϊκή  φο ρμα του 
υποσυστή ματος, 
δ) ο πρου πολογϊσμο ς δήμοπρα τήσής,  
ε) το τϊμολο γϊο δήμοπρα τήσής,  
στ) ή εϊδϊκή  συγγραφή  υποχρεω σεων, 
ζ) ή τεχνϊκή  συγγραφή  υποχρεω σεων  
ή) το τευ χος συμπλήρωματϊκω ν τεχνϊκω ν προδϊαγραφω ν, 
θ) το υπο δεϊγμα ….7 
ϊ) το τευ χος τεχνϊκή ς περϊγραφή ς, 
ϊα) ή τεχνϊκή  μελε τή, 
ϊβ)τυχο ν συμπλήρωματϊκε ς πλήροφορϊ ες καϊ δϊευκρϊνϊ σεϊς που θα παρασχεθου ν απο  τήν αναθε τουσα 
αρχή   επϊ  ο λων των ανωτε ρω 
ϊγ) ............................8 
 
2.2 Προσφε ρεταϊ ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή καϊ δωρεα ν ήλεκτρονϊκή  προ σβασή στα ε γγραφα τής 
συ μβασής9 στον εϊδϊκο , δήμο σϊα προσβα σϊμο, χω ρο “ήλεκτρονϊκοϊ  δϊαγωνϊσμοϊ ” τής πυ λής 
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www.promitheus.gov.gr. ……………………………………..Στήν ϊστοσελϊ δα τής αναθε τουσας αρχή ς 
www.galatsi.gov.gr αναρτα ταϊ σχετϊκή  ενήμε ρωσή με αναφορα  στον συστήμϊκο  αρϊθμο  δϊαγωνϊσμου  
καϊ δϊασυ νδεσή στον ανωτε ρω ψήφϊακο  χω ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θε εϊ δους επϊκοϊνωνϊ α καϊ ανταλλαγή  πλήροφορϊω ν πραγματοποϊεϊ ταϊ με σω τής δϊαδϊκτυακή ς 
πυ λής www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
.................................................................................  10  11 
 
2.3 Εφο σον ε χουν ζήτήθεϊ  εγκαϊ ρως, ή τοϊ ε ως τήν 16/02/202312  ή αναθε τουσα αρχή  παρε χεϊ σε ο λους 
τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματϊκε ς 
πλήροφορϊ ες σχετϊκα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, το αργο τερο στϊς 21/02/202313 
 
Απαντή σεϊς σε τυχο ν δϊευκρϊνϊ σεϊς που ζήτήθου ν, αναρτω νταϊ στον δήμο σϊα προσβα σϊμο ήλεκτρονϊκο  
χω ρο του δϊαγωνϊσμου  στήν προαναφερο μενή πυ λή www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζϊ  με τα υπο λοϊπα ε γγραφα τής συ μβασής προς ενήμε ρωσή των ενδϊαφερο μενων οϊκονομϊκω ν 
φορε ων, οϊ οποϊ οϊ εϊ ναϊ υποχρεωμε νοϊ να ενήμερω νονταϊ με δϊκή  τους ευθυ νή με σα απο  τον υπο ψή 
ήλεκτρονϊκο  χω ρο. 
 
Η αναθε τουσα αρχή  παρατεϊ νεϊ τήν προθεσμϊ α παραλαβή ς των προσφορω ν, ου τως ω στε ο λοϊ οϊ 
ενδϊαφερο μενοϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς να μπορου ν να λα βουν γνω σή ο λων των αναγκαϊ ων πλήροφορϊω ν 
γϊα τήν κατα ρτϊσή των προσφορω ν στϊς ακο λουθες περϊπτω σεϊς: 
 
α) ο ταν, γϊα οποϊονδή ποτε λο γο, προ σθετες πλήροφορϊ ες, αν καϊ ζήτή θήκαν απο  τον οϊκονομϊκο  φορε α 
ε γκαϊρα, δεν ε χουν παρασχεθεϊ  το αργο τερο τε σσερϊς (4) ήμε ρες πρϊν απο  τήν προθεσμϊ α που ορϊ ζεταϊ 
γϊα τήν παραλαβή  των προσφορω ν,  
 
β) ο ταν τα ε γγραφα τής συ μβασής υφϊ στανταϊ σήμαντϊκε ς αλλαγε ς.  
 
Η δϊα ρκεϊα τής παρα τασής θα εϊ ναϊ ανα λογή με τή σπουδαϊο τήτα των πλήροφορϊω ν που ζήτή θήκαν ή  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν οϊ προ σθετες πλήροφορϊ ες δεν ε χουν ζήτήθεϊ  ε γκαϊρα ή  δεν ε χουν σήμασϊ α γϊα τήν προετοϊμασϊ α 
κατα λλήλων προσφορω ν, ή παρα τασή τής προθεσμϊ ας εναπο κεϊταϊ στή δϊακρϊτϊκή  ευχε ρεϊα τής 
αναθε τουσας αρχή ς. 
 
2.4 Τροποποίήσή των όρων τής δϊαγωνϊστϊκής δϊαδϊκασίας (πχ αλλαγή/μετάθεσή τής καταλήκτϊκής 
ήμερομήνίας υποβολής προσφορών, καθώς καϊ σήμαντϊκές αλλαγές των εγγράφων τής σύμβασής, 
σύμφωνα με τήν προήγούμενή παράγραφο), δήμοσϊεύονταϊ στο ΚΗΜΔΗΣ14. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οϊ οϊκονομϊκοί φορείς δεσμεύονταϊ ότϊ: 
 
α) τήρούν καϊ θα εξακολουθήσουν να τήρούν κατά τήν εκτέλεσή τής σύμβασής, εφόσον επϊλεγούν,  τϊς 
υποχρεώσεϊς τους που απορρέουν από τϊς δϊατάξεϊς τής περϊβαλλοντϊκής, κοϊνωνϊκοασφαλϊστϊκής καϊ 
εργατϊκής νομοθεσίας, που έχουν θεσπϊστεί με το δίκαϊο τής Ένωσής, το εθνϊκό δίκαϊο, συλλογϊκές 
συμβάσεϊς ή δϊεθνείς δϊατάξεϊς περϊβαλλοντϊκού, κοϊνωνϊκού καϊ εργατϊκού δϊκαίου, οϊ οποίες 
απαρϊθμούνταϊ στο Παράρτήμα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρήσή των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεταϊ καϊ βεβαϊώνεταϊ από τα όργανα που επϊβλέπουν τήν εκτέλεσή των δήμοσίων 
συμβάσεων καϊ τϊς αρμόδϊες δήμόσϊες αρχές καϊ υπήρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων τής ευθύνής 
καϊ τής αρμοδϊότήτάς τους 15, 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμϊτα, παράνομα ή καταχρήστϊκά καθ΄ όλή τή δϊάρκεϊα τής δϊαδϊκασίας 
ανάθεσής, αλλά καϊ κατά το στάδϊο εκτέλεσής τής σύμβασής, εφόσον επϊλεγούν καϊ 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλήλα μέτρα γϊα να δϊαφυλάξουν τήν εμπϊστευτϊκότήτα των πλήροφορϊών που 
έχουν χαρακτήρϊσθεί ως τέτοϊες από τήν αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οϊ προσφορε ς  υποβα λλονταϊ απο  τους ενδϊαφερομε νους ήλεκτρονϊκα , με σω τής 
δϊαδϊκτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρϊ τήν καταλήκτϊκή  ήμερομήνϊ α 
καϊ ω ρα που ορϊ ζεταϊ στο α ρθρο 18 τής παρου σας δϊακή ρυξής, σε ήλεκτρονϊκο  φα κελο του 
υποσυστή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» καϊ υπογρα φονταϊ, τουλα χϊστον,  με προήγμε νή 
ήλεκτρονϊκή  υπογραφή , ή οποϊ α υποστήρϊ ζεταϊ απο  αναγνωρϊσμε νο (εγκεκρϊμε νο) 
πϊστοποϊήτϊκο , συ μφωνα με τήν παρ. 2 του α ρθρου 37 του ν. 4412/2016.16   
 
Γϊα τή συμμετοχή  στήν παρου σα δϊαδϊκασϊ α οϊ ενδϊαφερο μενοϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς ακολουθου ν  τή  
δϊαδϊκασϊ α εγγραφή ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κοϊνή ς Υπουργϊκή ς Απο φασής «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ε νωσή οϊκονομϊκω ν φορε ων υποβα λλεϊ κοϊνή  προσφορα , ή οποϊ α υποχρεωτϊκα  υπογρα φεταϊ, 
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, εϊ τε απο  ο λους τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς που αποτελου ν τήν ε νωσή, 
εϊ τε απο  εκπρο σωπο  τους, νομϊ μως εξουσϊοδοτήμε νο. Στήν προσφορα ,  προσδϊορϊ ζεταϊ ή ε κτασή 
καϊ το εϊ δος τής συμμετοχή ς του κα θε με λους τής ε νωσής, συμπερϊλαμβανομε νής τής κατανομή ς 
αμοϊβή ς μεταξυ  τους,  καθω ς καϊ ο εκπρο σωπος/συντονϊστή ς αυτή ς. Η εν λο γω δή λωσή 
περϊλαμβα νεταϊ εϊ τε στο ΕΕΕΣ (Με ρος ΙΙ. Ενο τήτα Α) εϊ τε στή συνοδευτϊκή  υπευ θυνή δή λωσή που 
δυ ναταϊ να υποβα λλουν τα με λή τής ε νωσής. 
 
3.2 Στον ήλεκτρονϊκό φάκελο προσφοράς περϊέχονταϊ: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδεϊξή «Δϊκαϊολογήτϊκά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδεϊξή  «Οϊκονομϊκή Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σήμαίνονταϊ, με χρήσή του σχετϊκού πεδίου του υποσυστήματος, κατά τήν 
σύνταξή τής προσφοράς, τα στοϊχεία εκείνα που έχουν εμπϊστευτϊκό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
ορϊζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ο προσφέρων υποβάλεϊ στον οϊκείο  (υπο)φάκελο σχετϊκή αϊτϊολόγήσή με τή 
μορφή ψήφϊακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρήτά όλες τϊς σχετϊκές δϊατάξεϊς νόμου ή 
δϊοϊκήτϊκές πράξεϊς που επϊβάλλουν τήν εμπϊστευτϊκότήτα τής συγκεκρϊμένής πλήροφορίας, ως 
συνήμμένο τής ήλεκτρονϊκής του προσφοράς. Δεν χαρακτήρίζονταϊ ως εμπϊστευτϊκές πλήροφορίες 
σχετϊκά με τϊς τϊμές μονάδος, τϊς προσφερόμενες ποσότήτες καϊ τήν οϊκονομϊκή προσφορά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υποβολής στοϊχείων με χρήσή μορφότυπου φακέλου συμπϊεσμένων 
ήλεκτρονϊκών αρχείων (π.χ. ήλεκτρονϊκό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επϊθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτήρίσεϊ ως εμπϊστευτϊκά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπεϊ να τα υποβάλλεϊ 
ως χωρϊστά ήλεκτρονϊκά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωρϊστό ήλεκτρονϊκό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπϊεσμένων ήλεκτρονϊκών αρχείων που να περϊλαμβάνεϊ αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – οϊκονομϊκός φορέας υποβάλλεϊ τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περϊγράφεταϊ κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοϊχεία καϊ δϊκαϊολογήτϊκά που περϊλαμβάνονταϊ στον (υπο)φάκελο με τήν ένδεϊξή 
«Δϊκαϊολογήτϊκά Συμμετοχής»  είναϊ τα ορϊζόμενα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας, υποβάλλονταϊ από 
τον οϊκονομϊκό φορέα ήλεκτρονϊκά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) καϊ γίνονταϊ 
αποδεκτά, ανά περίπτωσή, σύμφωνα με τήν παρ. β του άρθρου 4.2.τής παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πρϊν από τήν ήμερομήνία καϊ ώρα αποσφράγϊσής των προσφορών που ορίζεταϊ στο 
άρθρο 18 τής παρούσας, προσκομίζονταϊ στήν Αναθέτουσα Αρχή17, με ευθύνή του οϊκονομϊκού φορέα 
οϊ πρωτότυπες εγγυήσεϊς συμμετοχής, πλήν των εγγυήσεων που εκδίδονταϊ ήλεκτρονϊκά, άλλως ή 
προσφορά απορρίπτεταϊ ως απαράδεκτή.18 
 
Οϊ ανωτέρω πρωτότυπες εγγυήτϊκές επϊστολές συμμετοχής προσκομίζονταϊ σε κλεϊστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεταϊ τουλάχϊστον ο αποστολέας, τα στοϊχεία του παρόντος δϊαγωνϊσμού καϊ ως 
παραλήπτής ή Επϊτροπή Δϊαγωνϊσμού. 
 
Η προσκόμϊσή των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποϊείταϊ είτε με κατάθεσή του ως 
άνω φακέλου στήν υπήρεσία πρωτοκόλλου τής αναθέτουσας αρχής είτε με τήν αποστολή του 
ταχυδρομϊκώς, επί αποδείξεϊ. Το βάρος απόδεϊξής τής έγκαϊρής προσκόμϊσής φέρεϊ ο οϊκονομϊκός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεϊκνύεταϊ με  τον αρϊθμό πρωτοκόλλου είτε με τήν επίκλήσή του σχετϊκού 
αποδεϊκτϊκού αποστολής, ανά περίπτωσή. 
 
Στήν περίπτωσή που  επϊλεγεί ή αποστολή του φακέλου τής εγγύήσής συμμετοχής ταχυδρομϊκώς, ο 
οϊκονομϊκός φορέας αναρτά, εφόσον δεν δϊαθέτεϊ αρϊθμό έγκαϊρής εϊσαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο τής αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως τήν ήμερομήνία καϊ ώρα αποσφράγϊσής των 
προσφορών, μέσω τής λεϊτουργίας «επϊκοϊνωνία», τα σχετϊκό αποδεϊκτϊκό στοϊχείο προσκόμϊσής 
(αποδεϊκτϊκό κατάθεσής σε υπήρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκεϊμένου να ενήμερώσεϊ 
τήν αναθέτουσα αρχή περί τής τήρήσής τής υποχρέωσής του σχετϊκά με τήν (εμπρόθεσμή) προσκόμϊσή 
τής εγγύήσής συμμετοχής του στον παρόντα δϊαγωνϊσμό. 
 
γ) Οϊ προσφέροντες συντάσσουν τήν οϊκονομϊκή τους προσφορά, συμπλήρώνοντας τήν αντίστοϊχή 
εϊδϊκή ήλεκτρονϊκή φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oϊ προσφέροντες δύνανταϊ να προβαίνουν, μέσω των λεϊτουργϊών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωσή ελέγχου ομαλότήτας των επϊμέρους ποσοστών έκπτωσής, ανά ομάδα εργασϊών, στήν 
περίπτωσή υποβολής προσφοράς με επϊμέρους ποσοστά έκπτωσής, κατ’ εφαρμογή τής παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.19 
 
ε) Στή συνέχεϊα, οϊ προσφέροντες παράγουν από το υποσύστήμα τα ήλεκτρονϊκά αρχεία 
[«εκτυπώσεϊς» των Δϊκαϊολογήτϊκών Συμμετοχής καϊ τής Οϊκονομϊκής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονταϊ αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχϊστον προήγμένή ήλεκτρονϊκή υπογραφή, ή οποία υποστήρίζεταϊ από αναγνωρϊσμένο 
(εγκεκρϊμένο) πϊστοποϊήτϊκό καϊ επϊσυνάπτονταϊ στους αντίστοϊχους (υπο)φακέλους τής προσφοράς. 
Κατά τή συστήμϊκή υποβολή τής προσφοράς το υποσύστήμα πραγματοποϊεί αυτοματοποϊήμένους 
ελέγχους επϊβεβαίωσής τής ήλεκτρονϊκής προσφοράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρονϊκά αρχεία 
(Δϊκαϊολογήτϊκά Συμμετοχής καϊ Οϊκονομϊκή Προσφορά) καϊ εφόσον οϊ έλεγχοϊ αυτοί  αποβούν 
επϊτυχείς ή προσφορά υποβάλλεταϊ  στο υποσύστήμα. Δϊαφορετϊκά, ή προσφορά δεν υποβάλλεταϊ καϊ 
το υποσύστήμα ενήμερώνεϊ τους προσφέροντες με σχετϊκό μήνυμα σφάλματος στή δϊεπαφή του 
χρήστή των προσφερόντων, προκεϊμένου οϊ τελευταίοϊ να προβούν στϊς σχετϊκές ενέργεϊες δϊόρθωσής. 
 
στ) Εφόσον οϊ οϊκονομϊκοί όροϊ δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στϊς εϊδϊκές ήλεκτρονϊκές 
φόρμες του υποσυστήματος, οϊ προσφέροντες επϊσυνάπτουν  τα σχετϊκά ήλεκτρονϊκά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στήν  περίπτωσή ε.20 
 
ζ)  Από το υποσύστήμα εκδίδεταϊ ήλεκτρονϊκή απόδεϊξή υποβολής προσφοράς, ή οποία αποστέλλεταϊ 
στον οϊκονομϊκό φορέα με μήνυμα ήλεκτρονϊκού ταχυδρομείου. 
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Στϊς περϊπτω σεϊς που με τήν προσφορα  υποβα λλονταϊ δήμο σϊα ή /καϊ ϊδϊωτϊκα  ε γγραφα, εϊ τε ε χουν 
παραχθεϊ  απο  τον ϊ δϊο τον προσφε ροντα εϊ τε απο  τρϊ τους, αυτα  γϊ νονταϊ αποδεκτα , ανα  περϊ πτωσή, 

συ μφωνα με  τήν παρ. β του α ρθρου 4.2.τής παρου σας21  

η) Έως τήν ήμε ρα καϊ ω ρα αποσφρα γϊσής των προσφορω ν προσκομϊ ζονταϊ, με ευθυ νή του 
οϊκονομϊκου  φορε α, στήν αναθε τουσα αρχή , σε ε ντυπή μορφή  καϊ σε κλεϊστο  φα κελο, στον οποϊ ο 
αναγρα φεταϊ ο αποστολε ας καϊ ως παραλή πτής ή Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου  του παρο ντος δϊαγωνϊσμου , 
τυχο ν στοϊχεϊ α τής ήλεκτρονϊκή ς προσφορα ς του, ή τοϊ των υποφακε λων «Δϊκαϊολογήτϊκα  Συμμετοχή ς» 
καϊ «Οϊκονομϊκή  Προσφορα », τα οποϊ α απαϊτεϊ ταϊ να προσκομϊσθου ν σε πρωτο τυπα ή  ακρϊβή  
αντϊ γραφα22. 

Τε τοϊα στοϊχεϊ α καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  ενδεϊκτϊκα  εϊ ναϊ : 

i) ή πρωτο τυπή εγγυήτϊκή  επϊστολή  συμμετοχή ς, πλήν των περϊπτω σεων που αυτή  εκδϊ δεταϊ 
ήλεκτρονϊκα , α λλως ή προσφορα  απορρϊ πτεταϊ ως απαρα δεκτή, συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα 
στο α ρθρο 4.1. γ) τής παρου σας, 

ii) αυτα  που δεν υπα γονταϊ στϊς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεϊκτϊκα  
συμβολαϊογραφϊκε ς ε νορκες βεβαϊω σεϊς ή  λοϊπα  συμβολαϊογραφϊκα  ε γγραφα), 

iii) ϊδϊωτϊκα  ε γγραφα τα οποϊ α δεν  ε χουν επϊκυρωθεϊ  απο  δϊκήγο ρο ή  δεν φε ρουν θεω ρήσή απο  
υπήρεσϊ ες καϊ φορεϊ ς τής περϊ πτωσής α τής παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή  δεν συνοδευ ονταϊ 
απο  υπευ θυνή δή λωσή γϊα τήν ακρϊ βεϊα  τους, καθω ς καϊ 

iv) αλλοδαπα  δήμο σϊα ε ντυπα ε γγραφα που φε ρουν τήν επϊσήμεϊ ωσή τής Χα γής (Apostille), ή  
προξενϊκή  θεω ρήσή καϊ δεν ε χουν επϊκυρωθεϊ   απο  δϊκήγο ρο.  

Σε περϊ πτωσή μή υποβολή ς ενο ς ή  περϊσσο τερων απο  τα ως α νω στοϊχεϊ α καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  που 
υποβα λλονταϊ σε ε ντυπή μορφή , πλήν τής πρωτο τυπής εγγυ ήσής συμμετοχή ς, δυ ναταϊ να 
συμπλήρω νονταϊ καϊ να υποβα λλονταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οϊ προσφέροντες δύνανταϊ να ζήτήσουν τήν απόσυρσή υποβλήθείσας προσφοράς, πρϊν τήν 
καταλήκτϊκή ήμερομήνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτήμα τους προς τήν αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ήλεκτρονϊκού αρχείου Portable Document Format (PDF)23 που υποβάλλεταϊ σύμφωνα 
με τϊς περ. ii) ή iv)  τής παρ. β του άρθρου 4.2. τής παρούσας,24  μέσω τής λεϊτουργϊκότήτας 
«Επϊκοϊνωνία» του υποσυστήματος. Πϊστοποϊήμένος χρήστής τής αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαϊτείταϊ απόφασή τής τελευταίας, προβαίνεϊ στήν απόρρϊψή τής σχετϊκής ήλεκτρονϊκής προσφοράς 
στο υποσύστήμα πρϊν τήν καταλήκτϊκή ήμερομήνία υποβολής τής προσφοράς. Κατόπϊν, ο οϊκονομϊκός 
φορέας δύναταϊ να υποβάλεϊ εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως τήν καταλήκτϊκή 
ήμερομήνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετα  τήν καταλήκτϊκή  ήμερομήνϊ α υποβολή ς προσφορω ν, ο πως ορϊ ζεταϊ στο α ρθρο 18 τής 
παρου σας, καϊ πρϊν απο  τήν ήλεκτρονϊκή  αποσφρα γϊσή, πϊστοποϊήμε νος χρή στής τής Αναθε τουσας 
Αρχή ς μεταβϊβα ζεϊ τήν αρμοδϊο τήτα δϊαχεϊ ρϊσής του ήλεκτρονϊκου  δϊαγωνϊσμου  σε πϊστοποϊήμε νο 
χρή στή τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου . 
 
 
β) Η αναθε τουσα αρχή  δϊαβϊβα ζεϊ στον Προ εδρο τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου  τους κλεϊστου ς φακε λους  
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με τϊς πρωτο τυπες εγγυή σεϊς συμμετοχή ς, που ε χουν προσκομϊστεϊ , πρϊν απο  τήν ήμερομήνϊ α καϊ ω ρα 
αποσφρα γϊσής των προσφορω ν που ορϊ ζεταϊ, ομοϊ ως, στο α ρθρο 18 τής παρου σας.   
 
Η  Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου 25, κατα  τήν ήμερομήνϊ α καϊ ω ρα που ορϊ ζεταϊ στο α ρθρο 18, προβαϊ νεϊ σε 
ήλεκτρονϊκή  αποσφρα γϊσή του υποφακε λου «Δϊκαϊολογήτϊκα  Συμμετοχή ς» καϊ του υποφακε λου 
“Οϊκονομϊκή  Προσφορα ”, χωρϊ ς να παρε χεϊ στους προσφε ροντες προ σβασή στα υποβλήθε ντα 
δϊκαϊολογήτϊκα  συμμετοχή ς ή  στϊς υποβλήθεϊ σες οϊκονομϊκε ς προσφορε ς. 
 
γ)  Μετα  τήν ως α νω αποσφρα γϊσή, καϊ πρϊν απο  τήν ε κδοσή οποϊασδή ποτε απο φασής σχετϊκα  με τήν 
αξϊολο γήσή των προσφορω ν τής παρου σας, ή Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , προβαϊ νεϊ στϊς ακο λουθες 
ενε ργεϊες26: 
 
(i) αναρτα  στον ήλεκτρονϊκο  χω ρο «Συνήμμε να Ηλεκτρονϊκου  Δϊαγωνϊσμου », τον σχετϊκο  κατα λογο 
προσφερο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεταϊ απο  το υποσυ στήμα, με δϊκαϊ ωμα προ σβασής μο νον στους 
προσφε ροντες,  
 
ii) ελε γχεϊ εα ν προσκομϊ στήκαν οϊ απαϊτου μενες πρωτο τυπες εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς συμμετοχή ς 
συ μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β του α ρθρου 3 τής παρου σας. Η προσφορα  οϊκονομϊκου  φορε α που 
παρε λεϊψε εϊ τε να προσκομϊ σεϊ τήν απαϊτου μενή πρωτο τυπή εγγυ ήσή συμμετοχή ς, σε περϊ πτωσή 
υποβολή ς ε γχαρτής εγγυ ήσής συμμετοχή ς, εϊ τε να υποβα λεϊ τήν απαϊτου μενή εγγυ ήσή ήλεκτρονϊκή ς 
ε κδοσής στον οϊκεϊ ο ήλεκτρονϊκο  (υπο )-φα κελο με χρϊ τήν καταλήκτϊκή  ήμερομήνϊ α υποβολή ς των 
προσφορω ν, απορρϊ πτεταϊ ως απαρα δεκτή, μετα  απο  γνω μή τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου , ή οποϊ α 
συντα σσεϊ πρακτϊκο , στο οποϊ ο περϊλαμβα νονταϊ τα αποτελε σματα του ανωτε ρω ελε γχου καϊ 
υποβα λλεϊ στήν αναθε τουσα αρχή  το σχετϊκο  ήλεκτρονϊκο  αρχεϊ ο, ως “εσωτερϊκο ”, με σω τής 
λεϊτουργϊ ας “επϊκοϊνωνϊ α” του υποσυστή ματος, προς ε γκρϊσή γϊα τή λή ψή απο φασής απο ρρϊψής τής 
προσφορα ς, συ μφωνα με τήν παρ. 1 του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετα  τήν ε κδοσή τής απο φασής ε γκρϊσής του ανωτε ρω πρακτϊκου  γϊα τήν απο ρρϊψή τής προσφορα ς, 
ή αναθε τουσα αρχή  κοϊνοποϊεϊ  τήν απο φασή σε ο λους τους προσφε ροντες. 
Η απο φασή απο ρρϊψής τής προσφορα ς εκδϊ δεταϊ πρϊν απο  τήν ε κδοσή οποϊασδή ποτε α λλής απο φασής 
σχετϊκα  με τήν αξϊολο γήσή των προσφορω ν τής παρου σας δϊαδϊκασϊ ας.27  
 
iii) Στή συνε χεϊα δϊαβϊβα ζεϊ τον σχετϊκο  κατα λογο προσφερο ντων, κατα  σεϊρα  μεϊοδοσϊ ας, στήν 
αναθε τουσα αρχή  καϊ στους προσφε ροντες, προκεϊμε νου να λα βουν γνω σή καϊ αναρτα  στον 
ήλεκτρονϊκο  χω ρο «Συνήμμε να Ηλεκτρονϊκου  Δϊαγωνϊσμου », τον ως α νω κατα λογο, με δϊκαϊ ωμα 
προ σβασής μο νο στους προσφε ροντες. 
 
δ) Ακολου θως, ή Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου  προβαϊ νεϊ, κατα  σεϊρα  μεϊοδοσϊ ας, σε ε λεγχο τής ολο γραφής 
καϊ αρϊθμήτϊκή ς αναγραφή ς του ενϊαϊ ου ποσοστου  ε κπτωσής/ των επϊμε ρους ποσοστω ν ε κπτωσής 
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης) καϊ τής ομαλή ς μεταξυ  τους σχε σής, βα σεϊ τής παραγωγή ς σχετϊκου  ψήφϊακου  αρχεϊ ου, με σα 
απο  το υποσυ στήμα.  
Γϊα τήν εφαρμογή  του ελε γχου ομαλο τήτας, χρήσϊμοποϊεϊ ταϊ απο  τήν Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου  ή με σή 
ε κπτωσή προσφορα ς (Εμ), συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στα α ρθρα 95 καϊ 98 του ν. 4412/2016  
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά). 
 
ε) Όλες οϊ οϊκονομϊκε ς προσφορε ς, μετα  τϊς τυχο ν αναγκαϊ ες δϊορθω σεϊς, καταχωρϊ ζονταϊ, κατα  τή 
σεϊρα  μεϊοδοσϊ ας, στο πρακτϊκο  τής επϊτροπή ς.  
 
στ) Στή συνε χεϊα, ή Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , τήν ϊ δϊα ήμε ρα, ελε γχεϊ τα δϊκαϊολογήτϊκα  συμμετοχή ς του 
α ρθρου 24.2 τής παρου σας, κατα  τή σεϊρα  τής μεϊοδοσϊ ας, αρχϊ ζοντας απο  τον πρω το μεϊοδο τή. Αν ή 
ολοκλή ρωσή του ελε γχου αυτου  δεν εϊ ναϊ δυνατή  τήν ϊ δϊα με ρα, λο γω του μεγα λου αρϊθμου  των 
προσφορω ν, ελε γχονταϊ τουλα χϊστον οϊ δε κα (10) πρω τες κατα  σεϊρα  μεϊοδοσϊ ας. Στήν περϊ πτωσή 
αυτή   ή δϊαδϊκασϊ α συνεχϊ ζεταϊ τϊς επο μενες εργα σϊμες ήμε ρες28. 
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ζ) Η Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , παρα λλήλα με τϊς ως α νω ενε ργεϊες, επϊκοϊνωνεϊ  με τους εκδο τες που 
αναγρα φονταϊ στϊς υποβλήθεϊ σες εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς, προκεϊμε νου να δϊαπϊστω σεϊ τήν εγκυρο τήτα  
τους.29 Αν δϊαπϊστωθεϊ  πλαστο τήτα εγγυήτϊκή ς επϊστολή ς, ο υποψή φϊος αποκλεϊ εταϊ απο  τον 
δϊαγωνϊσμο , υποβα λλεταϊ μήνυτή ρϊα αναφορα  στον αρμο δϊο εϊσαγγελε α.  
 
η) Η περϊγραφο μενή δϊαδϊκασϊ α καταχωρεϊ ταϊ στο πρακτϊκο  τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου  ή  σε 
παρα ρτήμα  του, που υπογρα φεταϊ απο  τον Προ εδρο καϊ τα με λή τής. 
 
Ως ασυνή θϊστα χαμήλε ς προσφορε ς, τεκμαϊ ρονταϊ οϊκονομϊκε ς προσφορε ς που εμφανϊ ζουν απο κλϊσή 
μεγαλυ τερή των δε κα (10) ποσοστϊαϊ ων μονα δων απο  τον με σο ο ρο του συνο λου των εκπτω σεων των 
παραδεκτω ν προσφορω ν που υποβλή θήκαν.  
 
Η αναθε τουσα αρχή  δυ ναταϊ να κρϊ νεϊ ο τϊ συνϊστου ν ασυνή θϊστα χαμήλε ς προσφορε ς καϊ προσφορε ς 
με μϊκρο τερή ή  καθο λου απο κλϊσή απο  το ως α νω ο ρϊο.30 
 
Στϊς παραπα νω περϊπτω σεϊς, ή αναθε τουσα αρχή  απαϊτεϊ  απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς να εξήγή σουν 
τήν τϊμή  ή  το κο στος που προτεϊ νουν στήν προσφορα  τους, εντο ς αποκλεϊστϊκή ς προθεσμϊ ας εϊ κοσϊ 
(20) ήμερω ν απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής σχετϊκή ς προ σκλήσής, ή οποϊ α αποστε λλεταϊ με σω τής 
λεϊτουργϊ ας «Επϊκοϊνωνϊ α» του υποσυστή ματος.  
 
Αν οϊκονομϊκο ς φορε ας δεν ανταποκρϊθεϊ  στή σχετϊκή  προ σκλήσή τής αναθε τουσας αρχή ς εντο ς τής 
α νω προθεσμϊ ας καϊ δεν υποβα λλεϊ εξήγή σεϊς, ή προσφορα  του απορρϊ πτεταϊ ως μή κανονϊκή  καϊ 
καταπϊ πτεϊ υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή εγγυήτϊκή  επϊστολή  συμμετοχή ς. Αν οϊ εξήγή σεϊς δεν γϊ νουν 
αποδεκτε ς, ή προσφορα  απορρϊ πτεταϊ, ωστο σο δεν καταπϊ πτεϊ ή εγγυήτϊκή  επϊστολή  συμμετοχή ς. 
 
Οϊ παρεχο μενες εξήγή σεϊς του οϊκονομϊκου  φορε α, οϊ οποϊ ες υποβα λλονταϊ, ομοϊ ως, με σω τής 
λεϊτουργϊ ας « Επϊκοϊνωνϊ α», ϊδϊ ως ως προς τον προσδϊορϊσμο  οϊκονομϊκω ν μεγεθω ν, με τϊς οποϊ ες ο 
προσφε ρων δϊαμο ρφωσε τήν προσφορα  του, αποτελου ν δεσμευτϊκε ς συμφωνϊ ες καϊ τμή μα τής 
συ μβασής ανα θεσής που δεν μπορου ν να μεταβλήθου ν καθ’ ο λή τή δϊα ρκεϊα εκτε λεσής τής συ μβασής. 
 
Κατα  τα λοϊπα  εφαρμο ζονταϊ τα αναλυτϊκα  αναφερο μενα στα α ρθρα 88 καϊ 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου  ολοκλήρω νεϊ τή συ νταξή του σχετϊκου  πρακτϊκου  με το αποτε λεσμα τής 
δϊαδϊκασϊ ας, με το οποϊ ο εϊσήγεϊ ταϊ τήν ανα θεσή τής συ μβασής στον μεϊοδο τή (ή  τή ματαϊ ωσή τής 
δϊαδϊκασϊ ας), καϊ υποβα λλεϊ στήν αναθε τουσα αρχή  το σχετϊκο  ήλεκτρονϊκο  αρχεϊ ο, ως “εσωτερϊκο ”, 
προς ε γκρϊσή, μεταβϊβα ζοντας παρα λλήλα ξανα  τήν αρμοδϊο τήτα δϊαχεϊ ρϊσής του ήλεκτρονϊκου  
δϊαγωνϊσμου  στον αρμο δϊο πϊστοποϊήμε νο χρή στή τής αναθε τουσας αρχή ς.  
 
Η αποδοχή  ή  απο ρρϊψή των εξήγή σεων των οϊκονομϊκω ν φορε ων, κατο πϊν γνω μής τής Επϊτροπή ς 
Δϊαγωνϊσμου 31, ή οποϊ α περϊλαμβα νεταϊ στο ως α νω πρακτϊκο , ενσωματω νεταϊ στήν απο φασή τής 
επο μενής περϊ πτωσής (θ). Γϊα τήν εξε τασή των εξήγή σεων δυ ναταϊ να συγκροτου νταϊ καϊ ε κτακτες 
επϊτροπε ς ή  ομα δες εργασϊ ας, κατα  τα ορϊζο μενα στήν παρ. 3 του α ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στή συνε χεϊα, ή αναθε τουσα αρχή  κοϊνοποϊεϊ  τήν απο φασή ε γκρϊσής του πρακτϊκου  σε ο λους τους 
προσφε ροντες, εκτο ς απο  εκεϊ νους, οποϊ οϊ αποκλεϊ στήκαν ορϊστϊκα , λο γω μή υποβολή ς ή  προσκο μϊσής 
τής πρωτο τυπής εγγυ ήσής συμμετοχή ς, συ μφωνα με τήν περϊ πτωσή (γ) τής παρου σας παραγρα φου 
4.1 καϊ παρε χεϊ προ σβασή στα υποβλήθε ντα δϊκαϊολογήτϊκα  συμμετοχή ς καϊ στϊς οϊκονομϊκε ς 
προσφορε ς των λοϊπω ν προσφερο ντων. Κατα  τής απο φασής αυτή ς χωρεϊ  προδϊκαστϊκή  προσφυγή , 
κατα  τα ορϊζο μενα στήν παρα γραφο 4.3 τής παρου σής. 
 
ι) Επϊσήμαϊ νεταϊ, τε λος, ο τϊ, σε περϊ πτωσή που οϊ προσφορε ς ε χουν τήν ϊ δϊα ακρϊβω ς τϊμή  (ϊσο τϊμες), ή 
αναθε τουσα αρχή  επϊλε γεϊ τον (προσωρϊνο ) ανα δοχο με κλή ρωσή μεταξυ  των οϊκονομϊκω ν φορε ων 
που υπε βαλαν ϊσο τϊμες προσφορε ς. Η κλή ρωσή γϊ νεταϊ ενω πϊον τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου  καϊ 
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παρουσϊ α των οϊκονομϊκω ν φορε ων που υπε βαλαν τϊς ϊσο τϊμες προσφορε ς, σε ήμε ρα καϊ ω ρα που θα 
τους γνωστοποϊήθεϊ   με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας “επϊκοϊνωνϊ α” του υποσυστή ματος. 
Τα αποτελε σματα τής ως α νω κλή ρωσής ενσωματω νονταϊ, ομοϊ ως, στήν απο φασή τής προήγου μενής 
περϊ πτωσής (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  απο  τήν αξϊολο γήσή των προσφορω ν, ή αναθε τουσα αρχή  προσκαλεϊ , στο πλαϊ σϊο τής 
παρου σας ήλεκτρονϊκή ς δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής συ μβασής καϊ με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας τής 
«Επϊκοϊνωνϊ ας», τον προσωρϊνο  ανα δοχο να υποβα λεϊ εντο ς προθεσμϊ ας δέκα (10) ημερών 32 από τήν 
κοϊνοποίήσή τής σχετϊκής έγγραφής εϊδοποίήσής σε αυτόν τα προβλεπο μενα, στο α ρθρο 23 τής 
παρου σας, αποδεϊκτϊκα  με σα (δϊκαϊολογήτϊκα  προσωρϊνου  αναδο χου) καϊ τα αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα 
νομϊμοποϊ ήσής.33 Ο προσωρϊνο ς ανα δοχος δυ ναταϊ να υποβα λεϊ, εντο ς τής ως α νω προθεσμϊ ας, αϊ τήμα, 
προς τήν αναθε τουσα αρχή , γϊα παρα τασή  τής, συνοδευο μενο απο  αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα περϊ  αϊ τήσής 
χορή γήσής δϊκαϊολογήτϊκω ν προσωρϊνου  αναδο χου. Στήν περϊ πτωσή αυτή  ή αναθε τουσα αρχή  
παρατεϊ νεϊ τήν προθεσμϊ α υποβολή ς αυτω ν, γϊα ο σο χρο νο απαϊτήθεϊ  γϊα τή χορή γήσή  τους απο  τϊς 
αρμο δϊες δήμο σϊες αρχε ς.  
 
β) Τα δϊκαϊολογήτϊκα  του προσωρϊνου  αναδο χου υποβα λλονταϊ απο  τον οϊκονομϊκο  φορε α 
ήλεκτρονϊκα , με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας τής «Επϊκοϊνωνϊ ας» στήν αναθε τουσα αρχή , δεν απαϊτεϊ ταϊ 
να προσκομϊσθου ν καϊ σε ε ντυπή μορφή  καϊ γϊ νονταϊ αποδεκτα , ανα  περϊ πτωσή, εφο σον 
υποβα λλονταϊ, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στϊς δϊατα ξεϊς:  

 
i) εϊ τε των α ρθρων 13, 14 καϊ 28 του ν. 4727/2020 περϊ  ήλεκτρονϊκω ν δήμοσϊ ων εγγρα φων που φε ρουν 
ήλεκτρονϊκή  υπογραφή  ή  σφραγϊ δα, καϊ, εφο σον προ κεϊταϊ γϊα αλλοδαπα  δήμο σϊα ήλεκτρονϊκα  
ε γγραφα, εα ν φε ρουν επϊσήμεϊ ωσή e-Apostille  
 
ii) εϊ τε των α ρθρων 15 καϊ 2734 του ν. 4727/2020 περϊ  ήλεκτρονϊκω ν ϊδϊωτϊκω ν εγγρα φων που φε ρουν 
ήλεκτρονϊκή  υπογραφή  ή  σφραγϊ δα 
 
iii) εϊ τε του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο πως ϊσχυ εϊ περϊ  βεβαϊ ωσής του γνήσϊ ου τής υπογραφή ς- 
επϊκυ ρωσής των αντϊγρα φων 
 
iv) εϊ τε τής παρ. 2 του α ρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περϊ  χρή σής ήλεκτρονϊκω ν υπογραφω ν σε 
ήλεκτρονϊκε ς δϊαδϊκασϊ ες δήμοσϊ ων συμβα σεων,   
  
v) εϊ τε τής παρ. 13 του α ρθρου 80 του ν.4412/2016, περϊ  συνυποβολή ς υπευ θυνής δή λωσής στήν 
περϊ πτωσή απλή ς φωτοτυπϊ ας ϊδϊωτϊκω ν εγγρα φων36.  
 
Επϊπλε ον δεν προσκομϊ ζονταϊ σε ε ντυπή μορφή  τα ΦΕΚ καϊ ενήμερωτϊκα  καϊ τεχνϊκα  φυλλα δϊα καϊ 
α λλα ε ντυπα, εταϊρϊκα  ή  μή, με εϊδϊκο  τεχνϊκο  περϊεχο μενο, δήλαδή  ε ντυπα με αμϊγω ς τεχνϊκα  
χαρακτήρϊστϊκα , ο πως αρϊθμου ς, αποδο σεϊς σε δϊεθνεϊ ς μονα δες, μαθήματϊκου ς τυ πους καϊ σχε δϊα. 
 
Τα ως α νω στοϊχεϊ α καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  καταχωρϊ ζονταϊ απο  αυτο ν σε μορφή  ήλεκτρονϊκω ν αρχεϊ ων 
με μορφο τυπο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)37  
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β.1) Εντο ς τής προθεσμϊ ας υποβολή ς των δϊκαϊολογήτϊκω ν κατακυ ρωσής καϊ το αργο τερο ε ως τήν 
τρϊ τή εργα σϊμή ήμε ρα απο  τήν καταλήκτϊκή  ήμερομήνϊ α ήλεκτρονϊκή ς υποβολή ς τους, προσκομϊ ζονταϊ 
με ευθυ νή του οϊκονομϊκου  φορε α, στήν αναθε τουσα αρχή , σε ε ντυπή μορφή  καϊ σε κλεϊστο  φα κελο, 
στον οποϊ ο αναγρα φεταϊ ο αποστολε ας, τα στοϊχεϊ α του δϊαγωνϊσμου  καϊ ως παραλή πτής ή Επϊτροπή , 
τα στοϊχεϊ α καϊ δϊκαϊολογήτϊκα , τα οποϊ α απαϊτεϊ ταϊ να προσκομϊσθου ν σε ε ντυπή μορφή  (ως 
πρωτο τυπα ή  ακρϊβή  αντϊ γραφα).38 
 

Τε τοϊα στοϊχεϊ α καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  ενδεϊκτϊκα  εϊ ναϊ : 

i) αυτα  που δεν υπα γονταϊ στϊς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ο πως ϊσχυ εϊ, 
(ενδεϊκτϊκα  συμβολαϊογραφϊκε ς ε νορκες βεβαϊω σεϊς ή  λοϊπα  συμβολαϊογραφϊκα  ε γγραφα)  

ii) ϊδϊωτϊκα  ε γγραφα τα οποϊ α δεν ε χουν επϊκυρωθεϊ  απο  δϊκήγο ρο ή  δεν φε ρουν θεω ρήσή απο  
υπήρεσϊ ες καϊ φορεϊ ς τής περϊ πτωσής α τής παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή  δεν συνοδευ ονταϊ 
απο  υπευ θυνή δή λωσή γϊα τήν ακρϊ βεϊα  τους,  καθω ς καϊ  
 
iii) τα ε ντυπα ε γγραφα που φε ρουν τή Σφραγϊ δα τής Χα γής (Apostille) ή  προξενϊκή  θεω ρήσή καϊ δεν 
εϊ ναϊ επϊκυρωμε να απο  δϊκήγο ρο. 
 
Σήμεϊω νεταϊ ο τϊ στα αλλοδαπα  δήμο σϊα ε γγραφα καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  εφαρμο ζεταϊ ή Συνθή κή τής 
Χα γής τής 5ής.10.1961, που κυρω θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο σον συντα σσονταϊ σε κρα τή 
που ε χουν προσχωρή σεϊ στήν ως α νω Συνθή κή, α λλως φε ρουν προξενϊκή  θεω ρήσή. Απαλλα σσονταϊ 
απο  τήν απαϊ τήσή επϊκυ ρωσής (με Apostille ή  Προξενϊκή  Θεω ρήσή) αλλοδαπα  δήμο σϊα ε γγραφα ο ταν 
καλυ πτονταϊ απο  δϊμερεϊ ς ή  πολυμερεϊ ς συμφωνϊ ες που ε χεϊ συνα ψεϊ ή Ελλα δα (ενδεϊκτϊκα  «Συ μβασή 
νομϊκή ς συνεργασϊ ας μεταξυ  Ελλα δας καϊ Κυ πρου – 05.03.1984» (κυρωτϊκο ς ν.1548/1985, «Συ μβασή 
περϊ  απαλλαγή ς απο  τήν επϊκυ ρωσή ορϊσμε νων πρα ξεων καϊ εγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτϊκο ς 
ν.4231/2014)). Επϊ σής απαλλα σσονταϊ απο  τήν απαϊ τήσή επϊκυ ρωσής ή  παρο μοϊας δϊατυ πωσής 
δήμο σϊα ε γγραφα που εκδϊ δονταϊ απο  τϊς αρχε ς κρα τους με λους που υπα γονταϊ στον Καν ΕΕ 
2016/1191 γϊα τήν απλου στευσή των απαϊτή σεων γϊα τήν υποβολή  ορϊσμε νων δήμοσϊ ων εγγρα φων 
στήν ΕΕ, ο πως, ενδεϊκτϊκα ,  το λευκο  ποϊνϊκο  μήτρω ο, υπο  τον ο ρο ο τϊ τα σχετϊκα  με το γεγονο ς αυτο  
δήμο σϊα ε γγραφα εκδϊ δονταϊ γϊα πολϊ τή τής Ένωσής απο  τϊς αρχε ς του κρα τους με λους τής ϊθαγε νεϊα ς 
του. Επϊ σής, γϊ νονταϊ υποχρεωτϊκα  αποδεκτα  ευκρϊνή  φωτοαντϊ γραφα εγγρα φων που ε χουν εκδοθεϊ  
απο  αλλοδαπε ς αρχε ς καϊ ε χουν επϊκυρωθεϊ  απο  δϊκήγο ρο, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στήν παρ. 2 
περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω δϊκας Δϊοϊκήτϊκή ς Δϊαδϊκασϊ ας”, ο πως αντϊκαταστα θήκε ως 
α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβλήθου ν τα παραπα νω δϊκαϊολογήτϊκα  ή  υπα ρχουν ελλεϊ ψεϊς σε αυτα  που υποβλή θήκαν 
ήλεκτρονϊκα  ή  σε ε ντυπή μορφή , εφο σον απαϊτεϊ ταϊ, συ μφωνα με τα ανωτε ρω ή αναθε τουσα αρχή  
καλεϊ  τον προσωρϊνο  ανα δοχο να προσκομϊ σεϊ τα ελλεϊ ποντα δϊκαϊολογήτϊκα  ή  να συμπλήρω σεϊ τα ή δή 
υποβλήθε ντα ή  να παρα σχεϊ δϊευκρϊνϊ σεϊς, κατα  τήν ε ννοϊα του α ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντο ς 
προθεσμϊ ας δε κα (10) ήμερω ν απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής σχετϊκή ς προ σκλήσής σε αυτο ν. Αν ο 
προσωρϊνο ς ανα δοχος υποβα λλεϊ αϊ τήμα προς τήν αναθε τουσα αρχή  γϊα παρα τασή τής ως α νω 
προθεσμϊ ας, το οποϊ ο συνοδευ εταϊ με αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα απο  τα οποϊ α να αποδεϊκνυ εταϊ ο τϊ ε χεϊ 
αϊτήθεϊ  τή χορή γήσή των δϊκαϊολογήτϊκω ν, ή αναθε τουσα αρχή  παρατεϊ νεϊ τήν προθεσμϊ α υποβολή ς 
των δϊκαϊολογήτϊκω ν γϊα ο σο χρο νο απαϊτήθεϊ  γϊα τή χορή γήσή των δϊκαϊολογήτϊκω ν απο  τϊς αρμο δϊες 
δήμο σϊες αρχε ς. 
Το παρο ν εφαρμο ζεταϊ αναλο γως καϊ στϊς περϊπτω σεϊς που ή αναθε τουσα αρχή  τυχο ν ζήτή σεϊ τήν 
προσκο μϊσή δϊκαϊολογήτϊκω ν κατα  τή δϊαδϊκασϊ α αξϊολο γήσής των προσφορω ν καϊ πρϊν απο  το στα δϊο 
κατακυ ρωσής, κατ’ εφαρμογή  τής δϊα ταξής του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φϊο α΄ ν. 4412/2016, 
τήρουμε νων των αρχω ν τής ϊ σής μεταχεϊ ρϊσής καϊ τής δϊαφα νεϊας.39 
 
 
δ) Αν, κατα  τον ε λεγχο των υποβλήθε ντων δϊκαϊολογήτϊκω ν, δϊαπϊστωθεϊ  ο τϊ: 





12 

i) τα στοϊχεϊ α που δήλω θήκαν με το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ), εϊ ναϊ εκ προθε σεως 
απατήλα  ή  ο τϊ ε χουν υποβλήθεϊ  πλαστα  αποδεϊκτϊκα  στοϊχεϊ α40    ή  
ii) αν δεν υποβλήθου ν στο προκαθορϊσμε νο χρονϊκο  δϊα στήμα τα απαϊτου μενα πρωτο τυπα ή  
αντϊ γραφα, των παραπα νω δϊκαϊολογήτϊκω ν, ή  
iii) αν απο  τα δϊκαϊολογήτϊκα  που προσκομϊ σθήκαν νομϊ μως καϊ εμπροθε σμως, δεν αποδεϊκνυ ονταϊ οϊ 
ο ροϊ καϊ οϊ πρου ποθε σεϊς συμμετοχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 καϊ 23 τής παρου σας, 41  
 
απορρϊ πτεταϊ ή προσφορα  του προσωρϊνου  αναδο χου, καταπϊ πτεϊ υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετοχή ς του καϊ ή κατακυ ρωσή γϊ νεταϊ στον προσφε ροντα που υπε βαλε τήν αμε σως 
επο μενή πλε ον συμφε ρουσα απο  οϊκονομϊκή  α ποψή προσφορα  βα σεϊ τής τϊμή ς, τήρουμε νής τής 
ανωτε ρω δϊαδϊκασϊ ας. 
 
Σε περϊ πτωσή ε γκαϊρής καϊ προσή κουσας ενήμε ρωσής τής αναθε τουσας αρχή ς γϊα μεταβολε ς στϊς 
πρου ποθε σεϊς τϊς οποϊ ες ο προσωρϊνο ς ανα δοχος εϊ χε δήλω σεϊ με το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) ο τϊ πλήροϊ  καϊ οϊ οποϊ ες επή λθαν ή  γϊα τϊς οποϊ ες ε λαβε γνω σή με χρϊ τή συ ναψή τής 
συ μβασής (οψϊγενεϊ ς μεταβολε ς), δεν καταπϊ πτεϊ υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή προσκομϊσθεϊ σα, 
συ μφωνα με το α ρθρο 15 τής παρου σας, εγγυ ήσή συμμετοχή ς.42,. 
 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακρϊβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας απο  τους 
προσφε ροντες δεν προσκομϊ ζεϊ ε να ή  περϊσσο τερα απο  τα απαϊτου μενα ε γγραφα καϊ δϊκαϊολογήτϊκα , 
ή  αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν αποδεϊ ξεϊ ο τϊ:  α) δεν βρϊ σκεταϊ σε μϊα απο  τϊς καταστα σεϊς 
που αναφε ρονταϊ στο α ρθρο 22.Α καϊ β) πλήροϊ  τα σχετϊκα  κρϊτή ρϊα επϊλογή ς των α ρθρων 22.Β ε ως 
22.Ε, ο πως αυτα  ε χουν καθορϊστεϊ  στήν παρου σα , ή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής τής συ μβασής ματαϊω νεταϊ. 
 
Η δϊαδϊκασϊ α ελε γχου των ως α νω δϊκαϊολογήτϊκω ν ολοκλήρω νεταϊ με τή συ νταξή πρακτϊκου  απο  τήν 
Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , στο οποϊ ο αναγρα φεταϊ ή τυχο ν συμπλή ρωσή δϊκαϊολογήτϊκω ν κατα  τα 
ορϊζο μενα στϊς παραγρα φους (α) καϊ (γ) του παρο ντος α ρθρου.43 Η Επϊτροπή , στή συνε χεϊα,  το 
κοϊνοποϊεϊ , με σω τής «λεϊτουργϊκο τήτας τής «Επϊκοϊνωνϊ ας», στο αποφαϊνο μενο ο ργανο τής 
αναθε τουσας αρχή ς γϊα τή λή ψή απο φασής εϊ τε κατακυ ρωσής τής συ μβασής εϊ τε ματαϊ ωσής τής 
δϊαδϊκασϊ ας, ανα  περϊ πτωσή. 
 
Τα αποτελε σματα του ελε γχου των δϊκαϊολογήτϊκω ν του προσωρϊνου  αναδο χου επϊκυρω νονταϊ με τήν 
απο φασή κατακυ ρωσής του α ρθρου 105 ν. 4412/2016,44 ή τοϊ με τήν απο φασή του προήγου μενου 
εδαφϊ ου, στήν οποϊ α αναφε ρονταϊ υποχρεωτϊκα  οϊ προθεσμϊ ες γϊα τήν αναστολή  τής συ ναψής 
συ μβασής, συ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 του ϊδϊ ου νο μου.45  
 
Η αναθε τουσα αρχή  κοϊνοποϊεϊ   τήν  απο φασή κατακυ ρωσής, μαζϊ  με αντϊ γραφο ο λων των πρακτϊκω ν 
τής δϊαδϊκασϊ ας ελε γχου καϊ αξϊολο γήσής των προσφορω ν σε ο λους τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς που 
ε λαβαν με ρος στή δϊαδϊκασϊ α ανα θεσής, εκτο ς απο  τους ορϊστϊκω ς αποκλεϊσθε ντες καϊ ϊδϊ ως ο σους 
αποκλεϊ στήκαν ορϊστϊκα  δυνα μεϊ τής παρ. 1 του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016 καϊ τής αντϊ στοϊχής περ. 
γ τής παραγρα φου 4.1 τής παρου σας,46 με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας τής «Επϊκοϊνωνϊ ας», καϊ επϊπλε ον 
αναρτα  τα δϊκαϊολογήτϊκα  του προσωρϊνου  αναδο χου στον χω ρο «Συνήμμε να Ηλεκτρονϊκου  
Δϊαγωνϊσμου ». 
 

ε)   Η απο φασή κατακυ ρωσής καθϊ σταταϊ ορϊστϊκή , εφο σον συντρε ξουν οϊ ακο λουθες πρου ποθε σεϊς:47 
 

i. ή απο φασή κατακυ ρωσής ε χεϊ κοϊνοποϊήθεϊ , συ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
 

ii. παρε λθεϊ α πρακτή ή προθεσμϊ α α σκήσής προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς ή  σε περϊ πτωσή α σκήσής, 
παρε λθεϊ α πρακτή ή προθεσμϊ α α σκήσής αϊ τήσής αναστολή ς κατα  τής απο φασής τής ΑΕΠΠ καϊ 
σε περϊ πτωσή α σκήσής αϊ τήσής αναστολή ς κατα  τής απο φασής τής ΑΕΠΠ, εκδοθεϊ  απο φασή 
επϊ  τής αϊ τήσής, με τήν επϊφυ λαξή τής χορή γήσής προσωρϊνή ς δϊαταγή ς, συ μφωνα με ο σα 
ορϊ ζονταϊ στο τελευταϊ ο εδα φϊο τής παρ. 4 του α ρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
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iii. ε χεϊ ολοκλήρωθεϊ  επϊτυχω ς ο προσυμβατϊκο ς ε λεγχος απο  το Ελεγκτϊκο  Συνε δρϊο, συ μφωνα με 
τα α ρθρα 324 ε ως 327 του ν. 4700/2020, εφο σον απαϊτεϊ ταϊ48, καϊ 

 
iv.  ο προσωρϊνο ς ανα δοχος ε χεϊ υποβα λλεϊ, ε πεϊτα απο  σχετϊκή  προ σκλήσή τής αναθε τουσας 

αρχή ς, με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας τής “Επϊκοϊνωνϊ ας” του υποσυστή ματος, υπευ θυνή δή λωσή, 
που υπογρα φεταϊ συ μφωνα με ο σα ορϊ ζονταϊ στο α ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στήν οποϊ α 
δήλω νεταϊ ο τϊ, δεν ε χουν επε λθεϊ στο προ σωπο  του οψϊγενεϊ ς μεταβολε ς, κατα  τήν ε ννοϊα του 
α ρθρου 104 του ϊ δϊου νο μου, καϊ μο νον στήν περϊ πτωσή του προσυμβατϊκου  ελε γχου ή  τής 
α σκήσής προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς κατα  τής απο φασής κατακυ ρωσής. 

 
Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεταϊ απο  τήν αναθε τουσα αρχή  καϊ μνήμονευ εταϊ στο συμφωνήτϊκο . Εφο σον 
δήλωθου ν οψϊγενεϊ ς μεταβολε ς, ή δή λωσή ελε γχεταϊ απο  τήν Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , ή οποϊ α 
εϊσήγεϊ ταϊ προς το αρμο δϊο αποφαϊνο μενο ο ργανο. 
 
Μετα  απο  τήν ορϊστϊκοποϊ ήσή τής απο φασής κατακυ ρωσής, ή αναθε τουσα αρχή  προσκαλεϊ  τον 
ανα δοχο, με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας τής “Επϊκοϊνωνϊ ας” του υποσυστή ματος, να προσε λθεϊ γϊα τήν 
υπογραφή  του συμφωνήτϊκου , θε τοντα ς του προθεσμϊ α δεκαπε ντε (15) ήμερω ν απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή 
σχετϊκή ς ε γγραφής εϊδϊκή ς προ σκλήσής,49 προσκομϊ ζοντας καϊ τήν απαϊτου μενή εγγυήτϊκή  επϊστολή  
καλή ς εκτε λεσής. Η συ μβασή θεωρεϊ ταϊ συναφθεϊ σα με τήν κοϊνοποϊ ήσή τής ως α νω εϊδϊκή ς 
προ σκλήσής.50 

Πρϊν από τήν υπογραφή του συμφωνήτϊκού υποβάλλεταϊ ή υπεύθυνή δήλωσή τής κοϊνής απόφασής 
των Υπουργών Ανάπτυξής καϊ Επϊκρατείας 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 λθεϊ να υπογρα ψεϊ το συμφωνήτϊκο , με σα στήν προθεσμϊ α που ορϊ ζεταϊ στήν 
εϊδϊκή  προ κλήσή, καϊ με τήν επϊφυ λαξή αντϊκεϊμενϊκω ν λο γων ανωτε ρας βϊ ας, κήρυ σσεταϊ ε κπτωτος, 
καταπϊ πτεϊ υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή εγγυ ήσή συμμετοχή ς του καϊ ακολουθεϊ ταϊ ή δϊαδϊκασϊ α 
του παρο ντος α ρθρου 4.2 γϊα τον προσφε ροντα που υπε βαλε τήν αμε σως επο μενή πλε ον συμφε ρουσα 
απο  οϊκονομϊκή  α ποψή προσφορα  βα σεϊ τϊμή ς51. Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν προσε λθεϊ 
γϊα τήν υπογραφή  του συμφωνήτϊκου , ή δϊαδϊκασϊ α ανα θεσής τής συ μβασής ματαϊω νεταϊ, συ μφωνα 
με τήν περϊ πτωσή β τής παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ , στήν περϊ πτωσή αυτή ν, να αναζήτή σεϊ αποζήμϊ ωσή, πε ρα απο  τήν 
καταπϊ πτουσα εγγυήτϊκή  επϊστολή , ϊδϊ ως δυνα μεϊ των α ρθρων 197 καϊ 198 ΑΚ. 52 

 
Εα ν ή αναθε τουσα αρχή  δεν απευθυ νεϊ στον ανα δοχο τήν ως α νω εϊδϊκή  προ σκλήσή, εντο ς χρονϊκου  
δϊαστή ματος εξή ντα (60) ήμερω ν απο  τήν ορϊστϊκοποϊ ήσή τής απο φασής κατακυ ρωσής, καϊ με τήν 
επϊφυ λαξή τής υ παρξής επϊτακτϊκου  λο γου δήμο σϊου συμφε ροντος ή  αντϊκεϊμενϊκω ν λο γων ανωτε ρας 
βϊ ας, ο ανα δοχος δϊκαϊου ταϊ να απε χεϊ απο  τήν υπογραφή  του συμφωνήτϊκου , χωρϊ ς να εκπε σεϊ ή 
εγγυ ήσή συμμετοχή ς του, καθω ς καϊ να αναζήτή σεϊ αποζήμϊ ωσή ϊδϊ ως δυνα μεϊ των α ρθρων 197 καϊ 
198 ΑΚ.53 
 
 

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

 
Α. Κάθε ενδϊαφερόμενος, ο οποίος έχεϊ ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί ή συγκεκρϊμένή δήμόσϊα 
σύμβασή καϊ έχεϊ υποστεί ή ενδέχεταϊ να υποστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλεϊψή τής 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβασή τής ευρωπαϊκής ενωσϊακής ή εσωτερϊκής νομοθεσίας στον τομέα 
των δήμοσίων συμβάσεων, έχεϊ δϊκαίωμα να προσφύγεϊ στήν Αρχή Εξέτασής Προδϊκαστϊκών 
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Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα εϊδϊκότερα ορϊζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 καϊ 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδϊκαστϊκή προσφυγή, κατά πράξής ή παράλεϊψής τής αναθέτουσας 
αρχής, προσδϊορϊ ζοντας εϊδϊκω ς τϊς νομϊκε ς καϊ πραγματϊκε ς αϊτϊα σεϊς που δϊκαϊολογου ν το αϊ τήμα  
του54. 

 
Σε περϊ πτωσή προσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθε τουσας αρχή ς, ή προθεσμϊ α γϊα τήν α σκήσή τής 
προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς εϊ ναϊ: 
(α) δε κα (10) ήμε ρες απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής προσβαλλο μενής πρα ξής στον ενδϊαφερο μενο 
οϊκονομϊκο  φορε α αν ή πρα ξή κοϊνοποϊή θήκε με ήλεκτρονϊκα  με σα ή  τήλεομοϊοτυπϊ α ή   
(β) δεκαπε ντε (15) ήμε ρες απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής προσβαλλο μενής πρα ξής σε αυτο ν αν 
χρήσϊμοποϊή θήκαν α λλα με σα επϊκοϊνωνϊ ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ήμε ρες απο  τήν πλή ρή, πραγματϊκή  ή  τεκμαϊρο μενή, γνω σή τής πρα ξής που βλα πτεϊ τα 
συμφε ροντα του ενδϊαφερο μενου οϊκονομϊκου  φορε α. Εϊδϊκά γϊα τήν άσκήσή προσφυγής κατά 
προκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τεκμαίρεταϊ μετά τήν πάροδο δεκαπέντε (15) ήμερών από τή 
δήμοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περϊ πτωσή παρα λεϊψής που αποδϊ δεταϊ στήν αναθε τουσα αρχή , ή προθεσμϊ α γϊα τήν α σκήσή τής 
προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς εϊ ναϊ δεκαπε ντε (15) ήμε ρες απο  τήν επομε νή τής συντε λεσής τής 
προσβαλλο μενής παρα λεϊψής55. 
 
Η προδϊκαστϊκή  προσφυγή , συντα σσεταϊ υποχρεωτϊκα  με τή χρή σή του τυποποϊήμε νου εντυ που του 
Παραρτή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 καϊ , κατατϊ θεταϊ ήλεκτρονϊκα  στήν ήλεκτρονϊκή  περϊοχή  του 
συγκεκρϊμε νου δϊαγωνϊσμου  με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας «Επϊκοϊνωνϊ α» του υποσυστή ματος προς τήν 
Αναθε τουσα Αρχή , επϊλε γοντας τήν ε νδεϊξή «Προδϊκαστϊκή  Προσφυγή » συ μφωνα με α ρθρο 15 τής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο σϊα Έργα.  
 
Οϊ προθεσμϊ ες ως προς τήν υποβολή  των προδϊκαστϊκω ν προσφυγω ν καϊ των παρεμβα σεων αρχϊ ζουν 
τήν επομε νή τής ήμε ρας τής προαναφερθεϊ σας κατα  περϊ πτωσή κοϊνοποϊ ήσής ή  γνω σής καϊ λή γουν 
ο ταν περα σεϊ ολο κλήρή ή τελευταϊ α ήμε ρα καϊ ω ρα 23:59:59 καϊ, αν αυτή  εϊ ναϊ εξαϊρετε α ή  Σα ββατο, 
ο ταν περα σεϊ ολο κλήρή ή επομε νή εργα σϊμή ήμε ρα καϊ ω ρα 23:59:5956 
 
Γϊα το παραδεκτό τής άσκήσής τής προδϊκαστϊκής προσφυγής κατατίθεταϊ παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελλήνϊκού Δήμοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονταϊ στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201657. Η επϊστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεταϊ: α) σε περίπτωσή ολϊκής ή 
μερϊκής αποδοχής τής προσφυγής του, β) όταν ή αναθέτουσα αρχή ανακαλεί τήν προσβαλλόμενή 
πράξή ή προβαίνεϊ στήν οφεϊλόμενή ενέργεϊα πρϊν από τήν έκδοσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής 
προσφυγής, γ) σε περίπτωσή παραίτήσής του προσφεύγοντα από τήν προσφυγή του έως καϊ δέκα (10) 
ήμέρες από τήν κατάθεσή τής προσφυγής.  
 
Η προθεσμϊ α γϊα τήν α σκήσή τής προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς καϊ ή α σκήσή  τής κωλυ ουν τή συ ναψή τής 
συ μβασής επϊ  ποϊνή  ακυρο τήτας, ή οποϊ α δϊαπϊστω νεταϊ με απο φασή τής ΑΕΠΠ μετα  απο  α σκήσή 
προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς, συ μφωνα με το α ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 καϊ 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μο νή ή α σκήσή τής προδϊκαστϊκής προσφυγής δεν κωλύεϊ τήν πρόοδο τής δϊαγωνϊστϊκής δϊαδϊκασίας, 
υπό τήν επϊφύλαξή χορήγήσής από το Κλϊμάκϊο προσωρϊνής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 καϊ 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.  
 
Η προήγούμενή παράγραφος δεν εφαρμόζεταϊ στήν περίπτωσή που, κατά τή δϊαδϊκασία σύναψής τής 
παρούσας σύμβασής, υποβλήθεί μόνο μία (1) προσφορά59. 
 
Μετά τήν, κατά τα ως άνω, ήλεκτρονϊκή κατάθεσή τής προδϊκαστϊκής προσφυγής ή αναθέτουσα αρχή, 
μέσω τής λεϊτουργίας ¨Επϊκοϊνωνία»: 
  
α) Κοϊνοποϊεί τήν προσφυγή το αργότερο έως τήν επομένή εργάσϊμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής σε 
κάθε ενδϊαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεταϊ από τήν αποδοχή τής προσφυγής, προκεϊμένου 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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να ασκήσεϊ το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 καϊ 7 Π.Δ. 39/2017, δϊκαίωμα παρέμβασής του 
στή δϊαδϊκασία εξέτασής τής προσφυγής, γϊα τή δϊατήρήσή τής ϊσχύος τής προσβαλλόμενής πράξής, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσϊμα έγγραφα που έχεϊ στή δϊάθεσή του. 
 
β) Δϊαβϊβάζεϊ στήν ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν ήμέρα κατάθεσής, τον 
πλήρή φάκελο τής υπόθεσής, τα αποδεϊκτϊκά κοϊνοποίήσής στους ενδϊαφερόμενους τρίτους αλλά καϊ 
τήν Έκθεσή Απόψεών τής επί τής προσφυγής. Στήν Έκθεσή Απόψεων ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσεϊ αρχϊκή ή συμπλήρωματϊκή αϊτϊολογία γϊα τήν υποστήρϊξή τής προσβαλλόμενής με τήν 
προδϊκαστϊκή προσφυγή πράξής. 
 
γ) Κοϊνοποϊεί σε όλα τα μέρή τήν έκθεσή απόψεων, τϊς Παρεμβάσεϊς καϊ τα σχετϊκά έγγραφα που τυχόν 
τή συνοδεύουν, μέσω του ήλεκτρονϊκού τόπου του δϊαγωνϊσμού το αργότερο έως τήν επομένή 
εργάσϊμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπλήρωματϊκά υπομνήματα κατατίθενταϊ από οποϊοδήποτε από τα μέρή μέσω τής πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ήμερών από τήν κοϊνοποίήσή των απόψεων τής 
αναθέτουσας αρχής60. 
 
Η α σκήσή τής προδϊκαστϊκή ς προσφυγή ς αποτελεϊ  πρου πο θεσή γϊα τήν α σκήσή των ε νδϊκων 
βοήθήμα των τής αϊ τήσής αναστολή ς καϊ τής αϊ τήσής ακυ ρωσής του α ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλεϊ ψεων τής αναθε τουσας αρχή ς61. 
 

Β. Όποϊος έχεϊ έννομο συμφέρον μπορεί να ζήτήσεϊ, με το ίδϊο δϊκόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογϊκά 
των δϊατάξεων του π.δ. 18/1989, τήν αναστολή εκτέλεσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ καϊ τήν ακύρωσή 
τής ενώπϊον του Δϊοϊκήτϊκού Εφετείου τής έδρας τής αναθέτουσας αρχής62. Το αυτό ϊσχύεϊ καϊ σε 
περίπτωσή σϊωπήρής απόρρϊψής τής προδϊκαστϊκής προσφυγής από τήν Α.Ε.Π.Π. Δϊκαίωμα άσκήσής 
του ως άνω ένδϊκου βοήθήματος έχεϊ καϊ ή αναθέτουσα αρχή, αν ή Α.Ε.Π.Π. κάνεϊ δεκτή τήν 
προδϊκαστϊκή προσφυγή, αλλά καϊ αυτός του οποίου έχεϊ γίνεϊ εν μέρεϊ δεκτή ή προδϊκαστϊκή 
προσφυγή. 

Με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λογίζονταϊ ως συμπροσβαλλόμενες καϊ όλες οϊ συναφείς προς τήν ανωτέρω 
απόφασή πράξεϊς ή παραλείψεϊς τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντϊστοίχως έως τή συζήτήσή τής ως άνω αίτήσής στο Δϊκαστήρϊο. 

Η αίτήσή αναστολής καϊ ακύρωσής περϊλαμβάνεϊ μόνο αϊτϊάσεϊς που είχαν προταθεί με τήν 
προδϊκαστϊκή προσφυγή ή αφορούν στή δϊαδϊκασία ενώπϊον τής Α.Ε.Π.Π. ή το περϊεχόμενο των 
αποφάσεών τής. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσεϊ τήν αίτήσή τής παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλεϊ καϊ οψϊγενείς ϊσχυρϊσμούς αναφορϊκά με τους επϊτακτϊκούς λόγους 
δήμοσίου συμφέροντος, οϊ οποίοϊ καθϊστούν αναγκαία τήν άμεσή ανάθεσή τής σύμβασής.63 

Η ως άνω αίτήσή κατατίθεταϊ στο ως αρμόδϊο δϊκαστήρϊο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών από  
κοϊνοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής ή από τήν παρέλευσή τής προθεσμίας γϊα τήν έκδοσή 
τής απόφασής επί τής προδϊκαστϊκής προσφυγής, ενώ ή δϊκάσϊμος γϊα τήν εκδίκασή τής αίτήσής 
ακύρωσής δεν πρέπεϊ να απέχεϊ πέραν των εξήντα (60) ήμερών από τήν κατάθεσή του δϊκογράφου.64 

Αντίγραφο τής αίτήσής με κλήσή κοϊνοποϊείταϊ με τή φροντίδα του αϊτούντος προς τήν Α.Ε.Π.Π., τήν 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχεϊ ασκήσεϊ αυτή τήν αίτήσή, καϊ προς κάθε τρίτο ενδϊαφερόμενο, τήν 
κλήτευσή του οποίου δϊατάσσεϊ με πράξή του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδϊου Δϊκαστήρίου 
ή Τμήματος έως τήν επόμενή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής αίτήσής. Ο αϊτών υποχρεούταϊ επί ποϊνή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοήθήματος να προβεί στϊς παραπάνω κοϊνοποϊήσεϊς εντός αποκλεϊστϊκής 
προθεσμίας δύο (2) ήμερών από τήν έκδοσή καϊ τήν παραλαβή τής ως άνω πράξής του Δϊκαστήρίου. 
Εντός αποκλεϊστϊκής προθεσμίας δέκα (10) ήμερών από τήν ως άνω κοϊνοποίήσή τής αίτήσής 
κατατίθεταϊ ή παρέμβασή καϊ δϊαβϊβάζονταϊ ο φάκελος καϊ οϊ απόψεϊς των παθήτϊκώς 
νομϊμοποϊούμενων. Εντός τής ίδϊας προθεσμίας κατατίθενταϊ στο Δϊκαστήρϊο καϊ τα στοϊχεία που 
υποστήρίζουν τους ϊσχυρϊσμούς των δϊαδίκων. 
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Επϊπρόσθετα, ή παρέμβασή κοϊνοποϊείταϊ με επϊμέλεϊα του παρεμβαίνοντος στα λοϊπά μέρή τής δίκής 
εντός δύο (2) ήμερών από τήν κατάθεσή τής, αλλϊώς λογίζεταϊ ως απαράδεκτή. Το δϊατακτϊκό τής 
δϊκαστϊκής απόφασής εκδίδεταϊ εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τή συζήτήσή τής αίτήσής ή από τήν 
προθεσμία γϊα τήν υποβολή υπομνήμάτων. 

Η προθεσμία γϊα τήν άσκήσή καϊ ή άσκήσή τής αίτήσής ενώπϊον του αρμοδίου δϊκαστήρίου κωλύουν 
τή σύναψή τής σύμβασής μέχρϊ τήν έκδοσή τής ορϊστϊκής δϊκαστϊκής απόφασής, εκτός εάν με 
προσωρϊνή δϊαταγή ο αρμόδϊος δϊκαστής αποφανθεί δϊαφορετϊκά. Επίσής, ή προθεσμία γϊα τήν άσκήσή 
καϊ ή άσκήσή τής αίτήσής κωλύουν τήν πρόοδο τής δϊαδϊκασίας ανάθεσής γϊα χρονϊκό δϊάστήμα 
δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, εκτός εάν με τήν προσωρϊνή δϊαταγή ο αρμόδϊος 
δϊκαστής αποφανθεί δϊαφορετϊκά65. Γϊα τήν άσκήσή τής αϊτήσεως κατατίθεταϊ παράβολο, σύμφωνα 
με τα εϊδϊκότερα ορϊζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδϊαφερόμενος δεν αϊτήθήκε ή αϊτήθήκε ανεπϊτυχώς τήν αναστολή καϊ ή σύμβασή υπογράφήκε 
καϊ ή εκτέλεσή τής ολοκλήρώθήκε πρϊν από τή συζήτήσή τής αίτήσής, εφαρμόζεταϊ αναλόγως ή παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δϊκαστήρϊο ακυρώσεϊ πράξή ή παράλεϊψή τής αναθέτουσας αρχής μετά τή σύναψή τής σύμβασής, 
το κύρος τής τελευταίας δεν θίγεταϊ, εκτός αν πρϊν από τή σύναψή αυτής είχε ανασταλεί ή δϊαδϊκασία 
σύναψής τής σύμβασής. Στήν περίπτωσή που ή σύμβασή δεν είναϊ άκυρή, ο ενδϊαφερόμενος δϊκαϊούταϊ 
να αξϊώσεϊ αποζήμίωσή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τήν επϊφύλαξή των δϊατάξεων του ν. 4412/2016, γϊα τήν εκδίκασή των δϊαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονταϊ οϊ δϊατάξεϊς του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετϊκα  με τήν υπογραφή  του συμφωνήτϊκου , ϊσχυ ουν τα προβλεπο μενα στϊς παρ. 4, 5, 7, 8 του 
α ρθρου 105 καθω ς καϊ στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα οποϊ α θα εκτελεσθεϊ  το ε ργο εϊ ναϊ τα αναφερο μενα 
παρακα τω. Σε περϊ πτωσή ασυμφωνϊ ας των περϊεχομε νων σε αυτα  ο ρων, ή σεϊρα  ϊσχυ ος 
καθορϊ ζεταϊ  ως κατωτε ρω:  
  

1. Το συμφωνήτϊκο , συμπερϊλαμβανομε νων των παρασχεθεϊσω ν εξήγή σεων του 
οϊκονομϊκου  φορε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 καϊ 89 του ν. 4412/2016, ϊδϊ ως ως προς τον 
προσδϊορϊσμο  οϊκονομϊκω ν μεγεθω ν με τϊς οποϊ ες ο ανα δοχος δϊαμο ρφωσε τήν προσφορα  
του, 
2. Η παρου σα Δϊακή ρυξή. 
3. Η Οϊκονομϊκή  Προσφορα . 
4. Το Τϊμολο γϊο Δήμοπρα τήσής  
5. Η Εϊδϊκή  Συγγραφή  Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνϊκή  Συγγραφή  Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τϊς Τεχνϊκε ς Προδϊαγραφε ς καϊ τα  
 Παραρτή ματα τους,  
7. Η Τεχνϊκή  Περϊγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογϊσμο ς Δήμοπρα τήσής. 
9. Οϊ εγκεκρϊμε νες μελε τες του ε ργου.  
10.  Το εγκεκρϊμε νο Χρονοδϊα γραμμα κατασκευή ς του ε ργου.  
 

Τα ανωτε ρω ε γγραφα τής συ μβασής ϊσχυ ουν, ο πως δϊαμορφω θήκαν, με τϊς συμπλήρωματϊκε ς 
πλήροφορϊ ες καϊ δϊευκρϊνϊ σεϊς που παρασχε θήκαν απο  τήν αναθε τουσα αρχή  επϊ  ο λων των 
ανωτε ρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσονταϊ υποχρεωτϊκα  στήν ελλήνϊκή  γλω σσα καϊ προαϊρετϊκα  
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καϊ σε α λλες γλω σσες, συνολϊκα  ή  μερϊκα . Σε περϊ πτωσή ασυμφωνϊ ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής που ε χουν συνταχθεϊ  σε περϊσσο τερες γλω σσες, επϊκρατεϊ  ή 
ελλήνϊκή  ε κδοσή66. Τυχο ν προδϊκαστϊκε ς προσφυγε ς υποβα λλονταϊ στήν ελλήνϊκή  γλω σσα. 

6.2.  Οϊ προσφορε ς καϊ τα περϊλαμβανο μενα σε αυτε ς στοϊχεϊ α, καθω ς καϊ τα αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα 
συντα σσονταϊ στήν ελλήνϊκή  γλω σσα ή  συνοδευ ονταϊ απο  επϊ σήμή μετα φρασή  τους στήν 
ελλήνϊκή  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δήμο σϊα ε γγραφα καϊ δϊκαϊολογήτϊκα  εφαρμο ζεταϊ ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, που κυρω θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 
4.2.β) τής παρου σας. Τα αλλοδαπα  δήμο σϊα καϊ ϊδϊωτϊκα  ε γγραφα  συνοδευ ονταϊ απο  
μετα φρασή  τους στήν ελλήνϊκή  γλω σσα επϊκυρωμε νή εϊ τε απο  προ σωπο αρμο δϊο κατα  τϊς 
δϊατα ξεϊς τής εθνϊκή ς νομοθεσϊ ας εϊ τε απο  προ σωπο κατα  νο μο αρμο δϊο τής χω ρας στήν οποϊ α 
ε χεϊ συνταχθεϊ  το ε γγραφο67 καϊ γϊ νονταϊ αποδεκτα  συ μφωνα με τα ορϊζο μενα, ομοϊ ως, στο 
α ρθρο 4.2.β) τής παρου σας.   

6.4.     [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:] 
               Ενήμερωτϊκα  καϊ τεχνϊκα  φυλλα δϊα καϊ α λλα ε ντυπα-εταϊρϊκα  ή  μή – με εϊδϊκο  τεχνϊκο  

περϊεχο μενο, δήλαδή  ε ντυπα με αμϊγω ς τεχνϊκα  χαρακτήρϊστϊκα , ο πως αρϊθμου ς, αποδο σεϊς σε 
δϊεθνεϊ ς μονα δες, μαθήματϊκου ς τυ πους καϊ σχε δϊα, που εϊ ναϊ δυνατο ν να δϊαβαστου ν σε κα θε 
γλω σσα καϊ δεν εϊ ναϊ απαραϊ τήτή ή μετα φρασή  τους, 68 μπορου ν να υποβα λλονταϊ σε α λλή 
γλω σσα, χωρϊ ς να συνοδευ ονταϊ απο  μετα φρασή στήν ελλήνϊκή . 

 

6.5. Η  επϊκοϊνωνϊ α με τήν αναθε τουσα αρχή , καθω ς καϊ μεταξυ  αυτή ς καϊ του αναδο χου, θα γϊ νονταϊ 
υποχρεωτϊκα  στήν ελλήνϊκή  γλω σσα. 

6.6        Κατα  παρε κκλϊσή, γϊ νεταϊ δεκτή  ή υποβολή  των ακο λουθων: 
 ……………… 
              (ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)  
στήν …………….. γλω σσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρϊ ς να απαϊτεϊ ταϊ επϊκυ ρωσή  τους, στο με τρο που 
τα ανωτε ρω ε γγραφα εϊ ναϊ καταχωρϊσμε να σε επϊ σήμους ϊστο τοπους φορε ων πϊστοποϊ ήσής, 
στους οποϊ ους υπα ρχεϊ ελευ θερή προ σβασή, με σω δϊαδϊκτυ ου, καϊ εφο σον ο οϊκονομϊκο ς 
φορε ας παραπε μπεϊ σε αυτου ς, προκεϊμε νου ή επαλή θευσή τής ϊσχυ ος τους να εϊ ναϊ ευχερή ς 
γϊα τήν αναθε τουσα αρχή 69.  
[η παρούσα παράγραφος 6.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, άλλως 
διαγράφεται]. 
 
 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Γϊα τή δήμοπρα τήσή του ε ργου, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής καϊ τήν κατασκευή  του, 

εφαρμο ζονταϊ οϊ δϊατα ξεϊς των παρακα τω νομοθετήμα των, ο πως ϊσχυ 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»  
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4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )71 





19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
7.2   Οϊ σε εκτε λεσή των ανωτε ρω δϊατα ξεων εκδοθεϊ σες κανονϊστϊκε ς πρα ξεϊς72, καθω ς καϊ λοϊπε ς 

δϊατα ξεϊς που αναφε ρονταϊ ρήτα  ή  απορρε ουν απο  τα ορϊζο μενα στα συμβατϊκα  τευ χή τής 
παρου σας καθω ς καϊ το συ νολο των δϊατα ξεων του ασφαλϊστϊκου , εργατϊκου , περϊβαλλοντϊκου  
καϊ φορολογϊκου  δϊκαϊ ου καϊ γενϊκο τερα κα θε δϊα ταξή (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) καϊ ερμήνευτϊκή  
εγκυ κλϊος που δϊε πεϊ τήν ανα θεσή καϊ εκτε λεσή του ε ργου τής παρου σας συ μβασής, ε στω καϊ 
αν δεν αναφε ρονταϊ ρήτα . 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το ε ργο χρήματοδοτεϊ ταϊ απο  Ταμεϊ ο Ανα καμψής καϊ Ανθεκτϊκο τήτας (Ευρωπαϊ κή  Ένωσή 

– NextGeneration EU)  73 
 Το ε ργο υπο κεϊταϊ στϊς κρατή σεϊς74 που προβλε πονταϊ γϊα τα ε ργα αυτα , 

περϊλαμβανομε νής τής κρα τήσής υ ψους 0,07 % υπε ρ των λεϊτουργϊκω ν αναγκω ν τής 
Ενϊαϊ ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμοσϊ ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201175, τής κρα τήσής υ ψους 0,06 % υπε ρ των λεϊτουργϊκω ν αναγκω ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Προδϊκαστϊκω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
τής κρα τήσής 6‰, συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 καϊ τής υπ' αρϊθμ. ΔΝΣγ/οϊκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασής του 
Υπουργου  Υποδομω ν καϊ Μεταφορω ν (Β' 2235), τής κρα τήσής 2,5‰ υπε ρ τής 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
καϊ ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο φασής του Υπουργου  Υποδομω ν καϊ 
Μεταφορω ν (Β' 2780), καθω ς καϊ τής κρα τήσής υ ψους 0,02% υπε ρ τής ανα πτυξής καϊ 
συντή ρήσής του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

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

 
8.2. Τα γενϊκα  ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδο χου καϊ οϊ επϊβαρυ νσεϊς απο  φο ρους, δασμου ς 

κ.λ.π. καθορϊ ζονταϊ στο αντϊ στοϊχο α ρθρο τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νεϊ τον Κυ ρϊο του Έργου.  
  
8.3. Οϊ πλήρωμε ς θα γϊ νονταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 καϊ το αντϊ στοϊχο 

α ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  του εργολαβϊκου  τϊμή ματος θα γϊ νεταϊ σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουσα αρχή 76 τήρω ντας τϊς αρχε ς τής ϊ σής μεταχεϊ ρϊσής καϊ τής δϊαφα νεϊας, ζήτα  απο  τους 
προσφε ροντες οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς, ο ταν οϊ πλήροφορϊ ες ή  ή τεκμήρϊ ωσή που πρε πεϊ να 
υποβα λλονταϊ εϊ ναϊ ή  εμφανϊ ζονταϊ ελλϊπεϊ ς ή  λανθασμε νες, συμπερϊλαμβανομε νων εκεϊ νων στο ΕΕΕΣ, 
ή  ο ταν λεϊ πουν συγκεκρϊμε να ε γγραφα, να υποβα λλουν, να συμπλήρω νουν, να αποσαφήνϊ ζουν ή  να 
ολοκλήρω νουν τϊς σχετϊκε ς πλήροφορϊ ες ή  τεκμήρϊ ωσή, εντο ς προθεσμϊ ας ο χϊ μϊκρο τερής των δε κα 
(10) ήμερω ν καϊ ο χϊ μεγαλυ τερής των εϊ κοσϊ (20) ήμερω ν απο  τήν ήμερομήνϊ α κοϊνοποϊ ήσής σε αυτου ς 
τής σχετϊκή ς προ σκλήσής, με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας « Επϊκοϊνωνϊ α» του υποσυστή ματος, συ μφωνα 
με τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στϊς δϊατα ξεϊς των α ρθρων  102 καϊ 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλή ρωσή ή  ή αποσαφή νϊσή ζήτεϊ ταϊ καϊ γϊ νεταϊ αποδεκτή  υπο  τήν πρου πο θεσή ο τϊ δεν 
τροποποϊεϊ ταϊ ή προσφορα  του οϊκονομϊκου  φορε α καϊ ο τϊ αφορα  σε στοϊχεϊ α ή  δεδομε να, των οποϊ ων 
εϊ ναϊ αντϊκεϊμενϊκα  εξακρϊβω σϊμος ο προγενε στερος χαρακτή ρας σε σχε σή με το πε ρας τής 
καταλήκτϊκή ς προθεσμϊ ας παραλαβή ς προσφορω ν. Τα ανωτε ρω ϊσχυ ουν κατ΄ αναλογϊ αν καϊ γϊα τυχο ν 
ελλεϊ πουσες δήλω σεϊς, υπο  τήν πρου πο θεσή ο τϊ βεβαϊω νουν γεγονο τα αντϊκεϊμενϊκω ς εξακρϊβω σϊμα.77 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
(γϊα ε ργα που χρήματοδοτου νταϊ απο  τον Τακτϊκο  Πρου πολογϊσμο ) 
 
Γϊα τήν παρου σα δϊαδϊκασϊ α ε χεϊ εκδοθεϊ  ή απο φασή με αρ.πρωτ. 1923/18-01-2023 γϊα τήν ανα λήψή 
υποχρε ωσής/ε γκρϊσή δε σμευσής πϊ στωσής γϊα το οϊκονομϊκο  ε τος 2023 καϊ με αρ. ……….. καταχω ρήσή 
στο βϊβλϊ ο εγκρϊ σεων καϊ εντολω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω νεταϊ καϊ ο αρϊθμο ς τής απο φασής 
ε γκρϊσής τής πολυετου ς ανα λήψής σε περϊ πτωσή που ή δαπα νή εκτεϊ νεταϊ σε περϊσσο τερα του ενο ς 
οϊκονομϊκα  ε τή, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).78  
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Ή  
 
(γϊα ε ργα που χρήματοδοτου νταϊ απο  τον Προ γραμμα Δήμοσϊ ων Επενδυ σεων) 
 
Γϊα τήν παρου σα δϊαδϊκασϊ α ε χεϊ εκδοθεϊ  ή με αρ.πρωτ.  …………………….. (ΑΔΑ: ………………..……) 
Απο φασή ………. γϊα τήν ε γκρϊσή δε σμευσής πρου πολογϊσμου  ποσου  ………………………….. € 
(συμπερϊλαμβανομε νου του ΦΠΑ) σε βα ρος του ενα ρϊθμου ε ργου ………………….. τής ΣΑΕ……, του Π.Δ.Ε. 
καϊ ή υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..)Απο φασή ………………… με τήν οποϊ α εγκρϊ θήκε ή 
ΣΑΕ ………….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τϊ τλος του ε ργου εϊ ναϊ:  
 «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρου πολογϊσμο ς δήμοπρα τήσής του ε ργου ανε ρχεταϊ σε79  2.800.000,00 Ευρω  καϊ 
αναλυ εταϊ σε: 
Δαπα νή Εργασϊω ν 1.642.525,00 € 
Γενϊκα  ε ξοδα καϊ Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 295.654,50 € 
Απρο βλεπτα80 (ποσοστου  15% επϊ  τής δαπα νής εργασϊω ν καϊ του κονδυλϊ ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
290.726,93 €, που αναλω νονταϊ συ μφωνα με τους ο ρους του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Απολογϊστϊκα  17.760,00 € 
Γενϊκα  ε ξοδα καϊ Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) Απολογϊστϊκω ν 3.196,80 € 
.............................................................81 
 
Στο ανωτε ρω ποσο  προβλε πεταϊ αναθεω ρήσή στϊς τϊμε ς ποσου  8.201,29 € συ μφωνα με το 
α ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρή τρα προ σθετής καταβολή ς (πρϊμ), (εφο σον προβλε πεταϊ),  συ μφωνα με το α ρθρο 149 
του ν. 4412/2016 καϊ το α ρθρο 16 τής παρου σας. 
 
Η παρου σα συ μβασή δεν υποδϊαϊρεϊ ταϊ σε τμή ματα καϊ ανατϊ θεταϊ ως ενϊαϊ ο συ νολο γϊα 
τους ακο λουθους λο γους ………………………………………………………..82  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 
5 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Τοπϊκοϊ  οδοϊ  Δή μου Γαλατσϊ ου 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Σκοπο ς του παρο ντος ε ργου εϊ ναϊ ή συντή ρήσή - ανακατασκευή  των φθορω ν του 
ασφαλτϊκου  τα πήτα κυκλοφορϊ ας, οϊ οποϊ ες εϊ τε απο  φυσϊκή  φθορα , εϊ τε απο  
κακοτεχνϊ ες προήγου μενων επεμβα σεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) ε χουν καταστή σεϊ τήν 
επϊφα νεϊα κυκλοφορϊ ας οχήμα των μή λεϊτουργϊκή  καϊ σε πολλα  σήμεϊ α εξαϊρετϊκα  
επϊκϊ νδυνή γϊα τήν ασφα λεϊα δϊε λευσής των πεζω ν ή  καϊ των πα σής φυ σεως 
οχήμα των. 
Οϊ εργασϊ ες που περϊγρα φονταϊ αναλυτϊκα  στο τϊμολο γϊο τής μελε τής 
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περϊλαμβα νουν φρεζα ρϊσμα του υφϊστα μενου ασφαλτϊκου  οδοστρω ματος συ μφωνα 
με τϊς εντολε ς τής επϊ βλεψής με χρϊ τή στα θμή που απαϊτεϊ ταϊ, ασφαλτϊκή  επα λεϊψή 
καϊ ϊσοπεδωτϊκή  στρω σή  απο  ασφαλτο μϊγμα ο που απαϊτεϊ ταϊ, δϊα στρωσή 
ασφαλτϊκή ς συγκολλήτϊκή ς επα λεϊψής καϊ τοποθε τήσή στρω σή κυκλοφορϊ ας 5cm 
καϊ τήν ο λή προσαρμογή  του τα πήτα στα ρεϊ θρα τής οδου . Επϊ σής προβλε πεταϊ ή 
προσαρμογή  τής στα θμής φρεατϊ ων στήν τελϊκή  στα θμή του οδοστρω ματος.  
Τα αντϊπροσωπευτϊκα  ασφαλτομϊ γματα που θα χρήσϊμοποϊήθου ν σε ο λες τϊς 
περϊπτω σεϊς θα εϊ ναϊ πυκνο  ασφαλτϊκο  σκυρο δεμα (κλεϊστου  τυ που). 
Επϊπροσθε τως προβλε πεταϊ ή αποκατα στασή των υφϊστα μενων φθορω ν στα ρεϊ θρα 
καϊ στα κρα σπεδα των ανωτε ρω οδω ν προ τής δϊα στρωσής του νε ου τα πήτα 
κυκλοφορϊ ας. Οϊ εργασϊ ες ενδεϊκτϊκα  καϊ ο χϊ περϊορϊστϊκα  περϊλαμβα νου εκσκαφε ς 
καϊ αποξή λωσή των υφϊστα μενων ρεϊ θρων ή  καϊ κρασπε δων κλπ., τοποθε τήσή νε ων 
κρασπε δων εκ μαρμα ρου ή  σκυροδε ματος, ανακατασκευή  ρεϊ θρων. 
Μετα  τϊς εργασϊ ες δϊα στρωσής του τα πήτα κυκλοφορϊ ας, θα ακολουθή σεϊ 
αποκατα στασή καϊ συμπλή ρωσή τής ορϊζο ντϊας σή μανσής συ μφωνα με τϊς 
ϊσχυ ουσες ΕΤΕΠ καϊ επϊμελή ς καθαρϊσμο ς των υπαρχο ντων φρεατϊ ων αποχε τευσής 
ο μβρϊων, συ μφωνα με τα αντϊ στοϊχα α ρθρα του Τϊμολογϊ ου. 
Ακο μα ανακατασκευή  των πλακοστρω σεων των πεζοδρομϊ ων με νε ες πλα κες καϊ 
ο που απαϊτεϊ ταϊ οδευ σεϊς τυφλω ν καϊ δήμϊουργϊ α ραμπω ν ΑΜΕΑ, με νε α κρα σπεδα 
καϊ ρεϊ θρα ο που απαϊτήθεϊ . Επϊπλε ον θα τοποθετήθου ν προστατευτϊκα  
κϊγκλϊδω ματα σε αντϊκατα στασή παλαϊω ν φθαρμε νων καϊ νε α ο που απαϊτου νταϊ γϊα 
τήν προστασϊ α των πεζω ν.  

Επισημαίνεται ο τϊ, το φυσϊκο  καϊ οϊκονομϊκο  αντϊκεϊ μενο των δήμοπρατου μενων ε ργων  δεν πρε πεϊ 
να μεταβα λλεταϊ ουσϊωδω ς κατα  τή δϊα ρκεϊα εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα ορϊζο μενα στήν παρ. 4 
του α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τήτα μεταβολή ς υφϊ σταταϊ, μο νο υπο  τϊς πρου ποθε σεϊς των 
α ρθρων 13283 καϊ 156 ν. 4412/2016.  

Επϊτρε πεταϊ ή χρή σή των «επϊ  ε λασσον» δαπανω ν με τους ακο λουθους ο ρους καϊ περϊορϊσμου ς: 

• Δεν τροποποϊεϊ ταϊ το «βασϊκο  σχε δϊο» τής προκή ρυξής, ου τε οϊ προδϊαγραφε ς του ε ργου, ο πως 
περϊγρα φονταϊ στα συμβατϊκα  τευ χή, ου τε καταργεϊ ταϊ ομα δα εργασϊω ν τής αρχϊκή ς συ μβασής.  

• Δεν θϊ γεταϊ ή πλήρο τήτα, ποϊο τήτα καϊ λεϊτουργϊκο τήτα του ε ργου.  

• Δεν χρήσϊμοποϊεϊ ταϊ γϊα τήν πλήρωμή  νε ων εργασϊω ν που δεν υπή ρχαν στήν αρχϊκή  συ μβασή.  

- Δεν υπερβαϊ νεϊ ή δαπα νή αυτή , κατα  τον τελϊκο  εγκεκρϊμε νο Ανακεφαλαϊωτϊκο  Πϊ νακα Εργασϊω ν 
του ε ργου, ποσοστο  εϊ κοσϊ τοϊς εκατο  (20%) τής συμβατϊκή ς δαπα νής ομα δας εργασϊω ν του ε ργου 
ου τε, αθροϊστϊκα , ποσοστο  δε κα τοϊς εκατο  (10%) τής δαπα νής τής αρχϊκή ς αξϊ ας συ μβασής χωρϊ ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρήσή τϊμω ν καϊ απρο βλεπτες δαπα νες. Στήν αθροϊστϊκή  αυτή  ανακεφαλαϊ ωσή 
λαμβα νονταϊ υπο ψή μο νο οϊ μεταφορε ς δαπα νής απο  μϊ α ομα δα εργασϊω ν σε α λλή. 
Τα ποσα  που εξοϊκονομου νταϊ, εφο σον υπερβαϊ νουν τα ανωτε ρω ο ρϊα (20% ή  καϊ 10%), μεϊω νουν 
ϊσο ποσα τή δαπα νή τής αξϊ ας συ μβασής χωρϊ ς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεϊς καϊ απρο βλεπτες δαπα νες. 
Γϊα τή χρή σή των «επϊ  ε λασσον δαπανω ν» απαϊτεϊ ταϊ σε κα θε περϊ πτωσή ή συ μφωνή γνω μή του 
Τεχνϊκου  Συμβουλϊ ου, υ στερα απο  εϊσή γήσή του φορε α υλοποϊ ήσής. 
Ο πρου πολογϊσμο ς των ε ργων στα οποϊ α εφαρμο ζεταϊ ή παρα γραφος αυτή  αναλυ εταϊ σε Οομα δες 
εργασϊω ν, οϊ οποϊ ες συντϊ θενταϊ απο  εργασϊ ες που υπα γονταϊ σε ενϊαϊ α υποσυ νολα του τεχνϊκου  
αντϊκεϊμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοϊο τρο πο κατασκευή ς καϊ επϊδε χονταϊ το ϊ δϊο ποσοστο  
ε κπτωσής στϊς τϊμε ς μονα δας τους. Με τήν με αρϊθμ. ΔΝΣγ/οϊκ.38107/ΦΝ 466/2017 Απο φασή του 
Υπουργου  Υποδομω ν καϊ Μεταφορω ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή οποϊ α ε χεϊ εφαρμογή  σε ο λα τα ως 
α νω ε ργα, προσδϊορϊ ζονταϊ οϊ ομα δες εργασϊω ν ανα  κατήγορϊ α ε ργων. 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολϊκή  προθεσμϊ α εκτε λεσής του ε ργου, ορϊ ζεταϊ σε οκτώ (8) μήνες απο  τήν ήμε ρα 
υπογραφή ς τής συ μβασής84 
Αναλυτϊκο τερα στοϊχεϊ α γϊα τϊς προθεσμϊ ες  του ε ργου αναφε ρονταϊ στήν Ε.Σ.Υ.  
 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επϊλογή  του Αναδο χου, θα γϊ νεϊ συ μφωνα με τήν «ανοϊκτή  δϊαδϊκασϊ α» του α ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 καϊ υπο  τϊς πρου ποθε σεϊς του νο μου αυτου . 
  
13.2 Η οϊκονομϊκή  προσφορα  των δϊαγωνϊζομε νων, θα συνταχθεϊ  καϊ υποβλήθεϊ  συ μφωνα 

με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω ς καϊ στήν παρ. 3.5 
περ. γ ε ως στ τής παρου σας.  

 .  
13.3  Κα θε προσφε ρων μπορεϊ  να υποβα λεϊ μο νο μϊ α προσφορα . 85 
  
13.4  Δεν επϊτρε πεταϊ ή υποβολή  εναλλακτϊκω ν προσφορω ν.86 
 
13.5 Δε γϊ νονταϊ δεκτε ς προσφορε ς γϊα με ρος του αντϊκεϊμε νου τής συ μβασής.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κρϊτή ρϊο γϊα τήν ανα θεσή τής συ μβασής εϊ ναϊ ή πλε ον συμφε ρουσα απο  οϊκονομϊκή  α ποψή 
προσφορα  μο νο βα σεϊ τϊμή ς (χαμήλο τερή τϊμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Γϊα τήν συμμετοχή  στον δϊαγωνϊσμο  απαϊτεϊ ταϊ ή κατα θεσή απο  τους συμμετε χοντες 

οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς, κατα  τους ο ρους τής παρ. 1 του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυήτϊκή ς επϊστολή ς συμμετοχή ς, που ανε ρχεταϊ στο ποσο  των σαράντα πέντε 
χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (45.160,00 €)87. (συμπλήρω νεταϊ αρϊθμήτϊκω ς καϊ 
ολογρα φως) [Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, αναγράφεται το 
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
του κάθε τμήματος. Επίσης στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα 
εφόσον υπάρχει]. 

 
 Στήν περϊ πτωσή ε νωσής οϊκονομϊκω ν φορε ων, ή εγγυ ήσή συμμετοχή ς περϊλαμβα νεϊ 

καϊ τον ο ρο ο τϊ ή εγγυ ήσή καλυ πτεϊ τϊς υποχρεω σεϊς ο λων των οϊκονομϊκω ν φορε ων 
που συμμετε χουν στήν ε νωσή. 

  
15.2 Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς συμμετοχή ς περϊλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 

12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χϊστον τα ακο λουθα στοϊχεϊ α: 
 α) τήν ήμερομήνϊ α ε κδοσής, 
 β) τον εκδο τή, 
 γ) τήν αναθε τουσα αρχή  ή  τον κυ ρϊο του ε ργου ή  το φορε α κατασκευή ς του ε ργου 

Δή μο Γαλατσϊ ου,  προς τον οποϊ ο απευθυ νονταϊ, 
 δ) τον αρϊθμο  τής εγγυ ήσής, 
 ε) το ποσο  που καλυ πτεϊ ή εγγυ ήσή, 
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 στ) τήν πλή ρή επωνυμϊ α, τον Α.Φ.Μ. καϊ τή δϊευ θυνσή του οϊκονομϊκου  φορε α υπε ρ 
του οποϊ ου εκδϊ δεταϊ ή εγγυ ήσή (στήν περϊ πτωσή ε νωσής αναγρα φονταϊ ο λα τα 
παραπα νω γϊα κα θε με λος τής ε νωσής), 
ζ) τους ο ρους ο τϊ: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεταϊ ανε κκλήτα καϊ ανεπϊφυ λακτα, ο δε 
εκδο τής παραϊτεϊ ταϊ του δϊκαϊω ματος τής δϊαϊρε σεως καϊ τής δϊζή σεως, καϊ ββ) ο τϊ σε 
περϊ πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, το ποσο  τής κατα πτωσής υπο κεϊταϊ στο εκα στοτε 
ϊσχυ ον τε λος χαρτοσή μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμο ζεταϊ γϊα τϊς εγγυή σεϊς που 
παρε χονταϊ με γραμμα τϊο του Ταμεϊ ου Παρακαταθήκω ν καϊ Δανεϊ ων).  

 ή) τα στοϊχεϊ α τής δϊακή ρυξής ( αρϊθμο ς, ε τος, τϊ τλος ε ργου ) καϊ τήν  καταλήκτϊκή  
ήμερομήνϊ α υποβολή ς προσφορω ν, 

 θ) τήν ήμερομήνϊ α λή ξής ή  τον χρο νο ϊσχυ ος τής εγγυ ήσής,  
 ϊ) τήν ανα λήψή υποχρε ωσής απο  τον εκδο τή τής εγγυ ήσής να καταβα λεϊ το ποσο  τής 

εγγυ ήσής ολϊκα  ή  μερϊκα  εντο ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  απο  απλή  ε γγραφή εϊδοποϊ ήσή 
εκεϊ νου προς τον οποϊ ο απευθυ νεταϊ. 

                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  
 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς πρε πεϊ να ϊσχυ εϊ τουλα χϊστον γϊα τρϊα ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή του χρο νου ϊσχυ ος τής προσφορα ς του α ρθρου 19 τής παρου σας, ή τοϊ με χρϊ 
22/04/2024, α λλως ή προσφορα  απορρϊ πτεταϊ. Η αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ , πρϊν τή 
λή ξή τής προσφορα ς, να ζήτα  απο  τους προσφε ροντες να παρατεϊ νουν, πρϊν τή λή ξή 
τους, τή δϊα ρκεϊα ϊσχυ ος τής προσφορα ς καϊ τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς.  

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς καταπϊ πτεϊ, αν ο προσφε ρων: 

• αποσυ ρεϊ τήν προσφορα  του κατα  τή δϊα ρκεϊα ϊσχυ ος αυτή ς,  
• παρε χεϊ, εν γνω σεϊ του, ψευδή  στοϊχεϊ α ή  πλήροφορϊ ες που αναφε ρονταϊ στο 

α ρθρο 22  
• δεν προσκομϊ σεϊ εγκαϊ ρως τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 23 τής παρου σας 

δϊκαϊολογήτϊκα  

• στϊς περϊπτω σεϊς των παρ. 3, 4 καϊ 5 του α ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περϊ  
προ σκλήσής γϊα υποβολή  δϊκαϊολογήτϊκω ν απο  τον προσωρϊνο  ανα δοχο, αν, 
κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δϊκαϊολογήτϊκω ν, συ μφωνα με τα α ρθρο 4.2 τής 
παρου σας, δϊαπϊστωθεϊ  ο τϊ τα στοϊχεϊ α που δήλω θήκαν στο ΕΕΕΣ εϊ ναϊ εκ 
προθε σεως απατήλα , ή  ο τϊ ε χουν υποβλήθεϊ  πλαστα  αποδεϊκτϊκα  στοϊχεϊ α, ή  αν, 
απο  τα παραπα νω δϊκαϊολογήτϊκα  που προσκομϊ σθήκαν νομϊ μως καϊ 
εμπροθε σμως, δεν αποδεϊκνυ εταϊ ή μή συνδρομή  των λο γων αποκλεϊσμου  του 
α ρθρου 18 ή  ή πλή ρωσή μϊας ή  περϊσσο τερων απο  τϊς απαϊτή σεϊς των,  

• δεν προσε λθεϊ εγκαϊ ρως γϊα υπογραφή  του συμφωνήτϊκου . 
• υποβα λεϊ μή κατα λλήλή προσφορα  με τήν ε ννοϊα τής περ. 46 τής παρ. 1 του 

α ρθρου2 του ν. 4412/2016 
• δεν ανταποκρϊθεϊ  στή σχετϊκή  προ σκλήσή τής αναθε τουσας αρχή ς εντο ς τής 

προβλεπο μενής, στο α ρθρο 4.1 (ή) προθεσμϊ ας καϊ δεν υποβα λλεϊ εξήγή σεϊς, σε 
περϊ πτωσή ασυνή θϊστα χαμήλή ς προσφορα ς,88 
 

  
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επϊστρε φεταϊ στον ανα δοχο με τήν προσκο μϊσή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 
 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επϊστρε φεταϊ στους λοϊπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα 

εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/201689. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
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16.1 [συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]  
 Προβλε πεταϊ ή χορή γήσή προκαταβολή ς στον Ανα δοχο90  ποσου  ϊ σο με ……………………… 
(συμπλήρω νεταϊ αρϊθμήτϊκω ς καϊ ολογρα φως), υπο  τήν πρου πο θεσή τής καταβολή ς απο  τον ανα δοχο 
ϊσο ποσής εγγυ ήσής προκαταβολή ς.  
 
Η χορήγου μενή προκαταβολή  εϊ ναϊ ε ντοκή απο  τήν ήμερομήνϊ α καταβολή ς τής στον ανα δοχο. Γϊα το 
ποσο  αυτο  βαρυ νεταϊ ο ανα δοχος με το κο, ο οποϊ ος υπολογϊ ζεταϊ με ποσοστο  επϊτοκϊ ου που ανε ρχεταϊ 
σε ποσοστο  ϊ σο με το μϊκρο τερο επϊτο κϊο των εντο κων γραμματϊ ων του Δήμοσϊ ου δωδεκα μήνής ή , αν 
δεν εκδϊ δονταϊ τε τοϊα, εξα μήνής δϊα ρκεϊας προσαυξήμε νο κατα  0,25 ποσοστϊαϊ ες μονα δες. Το επϊτο κϊο 
μπορεϊ  να αναπροσαρμο ζεταϊ με κοϊνή  απο φασή των Υπουργω ν Οϊκονομϊκω ν καϊ Υποδομω ν καϊ 
Μεταφορω ν. ………………….91 
 
Η προκαταβολή  καϊ ή εγγυ ήσή προκαταβολή ς μπορου ν να χορήγου νταϊ τμήματϊκα . Η 
προκαταβολή  απαγορευ εταϊ να χρήσϊμοποϊήθεϊ  γϊα δαπα νες που δεν σχετϊ ζονταϊ, α μεσα ή  ε μμεσα, 
με το αντϊκεϊ μενο τής συ μβασής. 
 
Η απο σβεσή τής προκαταβολή ς καϊ ή επϊστροφή  τής εγγυ ήσής προκαταβολή ς 
πραγματοποϊου νταϊ, συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς των α ρθρων 72 καϊ 150 του ν. 4412/2016. (εφόσον 
τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής) 92. 
 
Η εγγυήτϊκή  επϊστολή  προκαταβολή ς καταπϊ πτεϊ με αϊτϊολογήμε νή απο φασή τής αναθε τουσας 
αρχή ς, ή οποϊ α εκδϊ δεταϊ μετα  απο  προήγου μενή εϊσή γήσή τής Δϊευθυ νουσας Υπήρεσϊ ας 93. 
 
 
16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος 
άνω αυτής της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται 
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-
06-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση 
πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν σημείο 
της Διακήρυξης]   
 
Γϊα τήν ταχυ τερή, σε σχε σή με τή συμβατϊκή  προθεσμϊ α, εκτε λεσής του παρο ντος ε ργου (ή  του 
τμή ματο ς του ……………………. σε περϊ πτωσή υποδϊαϊ ρεσής τής συ μβασής σε τμή ματα) προβλε πεταϊ  ή 
χορή γήσή προ σθετής καταβολή ς (πρϊμ) στον Ανα δοχο ποσοστου  1% 94  επϊ  τής τής αρχϊκή ς συμβατϊκή ς 
αξϊ ας, μή συμπερϊλαμβανομε νου του ΦΠΑ, εφο σον ο χρο νος παρα δοσής του ε ργου (ή  του 
τμή ματος….σε περϊ πτωσή υποδϊαϊ ρεσής τής συ μβασής σε τμή ματος) εϊ ναϊ μϊκρο τερος κατα  δε κα τοϊς 
εκατο  (10%) του προβλεπο μενου στή συ μβασή.   
 
16.3  Στήν περϊ πτωσή αυτή ν, γϊα τήν πλήρωμή  τής προ σθετής καταβολή ς απαϊτεϊ ταϊ ή προήγου μενή 
ε κδοσή απο φασής του αρμο δϊου αποφαϊνομε νου οργα νου, μετα  απο  γνω μή του αρμο δϊου τεχνϊκου  
συμβουλϊ ου, ή τοϊ τής αναθε τουσας αρχή ς καϊ, σε περϊ πτωσή που δεν υπα ρχεϊ, του τεχνϊκου  συμβουλϊ ου 
τής Γενϊκή ς Γραμματεϊ ας Υποδομω ν.  

 
16.4 Η προ σθετή καταβολή  καταβα λλεταϊ με τήν εμπρο θεσμή ολοκλή ρωσή του συμβατϊκου  
αντϊκεϊμε νου. Η προ σθετή καταβολή  θεωρεϊ ταϊ συμπλήρωματϊκο  εργολαβϊκο  αντα λλαγμα, εγκρϊ νεταϊ 
αναλο γως, ως τροποποϊ ήσή τής συ μβασής, βα σεϊ τής περ. α’ τής παρ. 1 του α ρθρου 132 του ν. 
4412/2016 καϊ περϊλαμβα νεταϊ σε εϊδϊκο  λογαρϊασμο , που υποβα λλεϊ ο ανα δοχος μετα  τήν ε κδοσή 
βεβαϊ ωσής περα τωσής εργασϊω ν καϊ τήν αναγραφή  σε αυτή  τής ταχυ τερής εκτε λεσής του ε ργου 
συ μφωνα με τους εϊδϊκο τερους ο ρους των εγγρα φων τής συ μβασής. 

 
16.5 Οϊ αποφα σεϊς γϊα παρατα σεϊς προθεσμϊω ν ρυθμϊ ζουν κα θε θε μα, που σχετϊ ζεταϊ με τήν προ σθετή 
αυτή  καταβολή  καϊ ϊδϊαϊ τερα, αν μετατϊ θεταϊ, μερϊκα  ή  ολϊκα , ο κρϊ σϊμος, γϊα τήν προ σθετή καταβολή , 
χρο νος, με σαφή  καϊ εμπερϊστατωμε νή αϊτϊολογϊ α, προκεϊμε νου να δϊκαϊου ταϊ ο ανα δοχος προ σθετή 
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αμοϊβή , κατα  τα ορϊζο μενα ανωτε ρω,, υπο  τον ο ρο ο ανα δοχος να εϊ ναϊ πλή ρως ανυπαϊ τϊος γϊα τϊς 
χορήγήθεϊ σες παρατα σεϊς. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Γϊα τήν υπογραφή  τής συ μβασής απαϊτεϊ ταϊ ή παροχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 
με το α ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ ψος τής οποϊ ας καθορϊ ζεταϊ σε ποσοστο   5%  επϊ  τής 
εκτϊμω μενής αξϊ ας τής συ μβασής (ή  του τμή ματος τής συ μβασής, σε περϊ πτωσή υποδϊαϊ ρεσής σε 
τμή ματα), χωρϊ ς να συμπερϊλαμβα νονταϊ τα δϊκαϊω ματα προαϊ ρεσής, χωρϊ ς Φ.Π.Α. καϊ 
κατατϊ θεταϊ με χρϊ καϊ τήν υπογραφή  του συμφωνήτϊκου 95 . 

Σε περϊ πτωσή τροποποϊ ήσής τής συ μβασής κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποϊ α 
συνεπα γεταϊ αυ ξήσή τής συμβατϊκή ς αξϊ ας, ή αναθε τουσα αρχή  οφεϊ λεϊ να απαϊτεϊ  απο  τον 
ανα δοχο να καταθε σεϊ, με χρϊ καϊ τήν υπογραφή  τής τροποποϊήμε νής συ μβασής, συμπλήρωματϊκή  
εγγυ ήσή το υ ψος τής οποϊ ας ανε ρχεταϊ σε ποσοστο  5% επϊ  του ποσου  τής αυ ξήσής τής αξϊ ας τής 
συ μβασής, χωρϊ ς ΦΠΑ. 

Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς καλή ς εκτε λεσής περϊλαμβα νουν κατ’ ελα χϊστον τα αναφερο μενα στήν 
παρα γραφο 15.2 τής παρου σας, πλήν τής περ. (ή), καϊ επϊπρο σθετα, τον αρϊθμο  καϊ τον τϊ τλο τής 
σχετϊκή ς συ μβασής . 
 
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτεϊ συνολϊκα  καϊ χωρϊ ς δϊακρϊ σεϊς τήν εφαρμογή  
ο λων των ο ρων τής συ μβασής καϊ κα θε απαϊ τήσή τής αναθε τουσας αρχή ς ή  του κυρϊ ου του ε ργου 
ε ναντϊ του αναδο χου. 

Ο χρο νος ϊσχυ ος τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής πρε πεϊ να εϊ ναϊ μεγαλυ τερος κατα  τρεϊς (3) 
τουλα χϊστον μή νες απο  το α θροϊσμα τής συμβατϊκή ς προθεσμϊ ας, τής ορϊακή ς προθεσμϊ ας καϊ του 
χρο νου υποχρεωτϊκή ς συντή ρήσής του ε ργου, συ μφωνα με το α ρθρο 171 του ν. 4412 καϊ τα 
ε γγραφα τής παρου σας συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπϊ πτεϊ υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς, στήν περϊ πτωσή 
παρα βασής απο  τον ανα δοχο των ο ρων τής συ μβασής, ο πως αυτή  εϊδϊκο τερα ορϊ ζεϊ.  

Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς καλή ς εκτε λεσής, καταπϊ πτουν με αϊτϊολογήμε νή απο φασή τής 
αναθε τουσας αρχή ς, ή οποϊ α εκδϊ δεταϊ μετα  απο  προήγου μενή εϊσή γήσή τής Δϊευθυ νουσας 
Υπήρεσϊ ας.96 

Εϊδϊκα , σε περϊ πτωσή ορϊστϊκοποϊ ήσής τής απο φασής ε κπτωσής του αναδο χου, το συ νολο των 
εγγυή σεων γϊα τήν καλή  εκτε λεσή του ε ργου, καταπϊ πτεϊ υπε ρ του κυρϊ ου του ε ργου, ως εϊδϊκή  
ποϊνϊκή  ρή τρα, καϊ κατα  με γϊστο με χρϊ το υπολεϊπο μενο προς κατασκευή  ποσο  τής συ μβασής καϊ 
εφο σον λήφθεϊ  υπο ψή προς επϊστροφή  αρνήτϊκο ς λογαρϊασμο ς.97 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής, ο πως αυτή  δϊαμορφω θήκε κατο πϊν τροποποϊή σεων τής συ μβασής, 
κατα  το α ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μεϊω νεταϊ αμε σως μετα  απο  τήν ε γκρϊσή τής τελϊκή ς 
επϊμε τρήσής απο  τή δϊευθυ νουσα υπήρεσϊ α, κατα  ποσοστο  εβδομή ντα τοϊς εκατο  (70%) τής 
συνολϊκή ς αξϊ ας.98  

Το συ νολο των εγγυή σεων καλή ς εκτε λεσής επϊστρε φεταϊ χωρϊ ς καθυστε ρήσή, αμε σως μετα  απο  
τήν ε γκρϊσή του πρωτοκο λλου παραλαβή ς καϊ τήν ε γκρϊσή του τελϊκου  λογαρϊασμου  του ε ργου.  

 

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λεϊτουργϊ ας 

..........................................99 

 

17. 3 Οϊ κρατή σεϊς τής παρ. 12 του α ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περϊ  λογαρϊασμω ν καϊ 
πϊστοποϊή σεων, μπορεϊ  να αντϊκατασταθου ν οποτεδή ποτε απο  τον ανα δοχο, μερϊκα  ή  ολϊκα , με 
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ϊσο ποσή εγγυήτϊκή  επϊστολή . Οϊ εγγυή σεϊς αυτε ς περϊορϊ ζονταϊ κατα  ποσοστο  πε ντε τοϊς εκατο  
(5%) επϊ  τής αξϊ ας των εργασϊω ν που περϊλαμβα νονταϊ στϊς υποβεβλήμε νες στήν υπήρεσϊ α 
επϊμετρή σεϊς. Η μεϊ ωσή αποφασϊ ζεταϊ απο  τή δϊευθυ νουσα υπήρεσϊ α, υ στερα απο  αϊ τήσή του 
αναδο χου, ή οποϊ α συνοδευ εταϊ απο  εϊδϊκο  απολογϊσμο  των εργασϊω ν των οποϊ ων ε χουν  
υποβλήθεϊ  οϊ επϊμετρή σεϊς.100 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς των α ρθρων 15, 16 καϊ 17 εκδϊ δονταϊ απο  πϊστωτϊκα  ή  
χρήματοδοτϊκα  ϊδρυ ματα ή  ασφαλϊστϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς κατα  τήν ε ννοϊα των περϊπτω σεων β΄ καϊ 
γ΄ τής παρ. 1 του α ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λεϊτουργου ν νο μϊμα στα κρα τή- με λή 
τής Ένωσής ή  του Ευρωπαϊ κου  Οϊκονομϊκου  Χω ρου ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ καϊ ε χουν, 
συ μφωνα με τϊς ϊσχυ ουσες δϊατα ξεϊς, το δϊκαϊ ωμα αυτο . Μπορου ν, επϊ σής, να εκδϊ δονταϊ απο  το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χονταϊ με γραμμα τϊο του Ταμεϊ ου Παρακαταθήκω ν καϊ Δανεϊ ων με 
παρακατα θεσή σε αυτο  του αντϊ στοϊχου χρήματϊκου  ποσου .101 Αν συσταθεϊ  παρακαταθή κή με 
γραμμα τϊο παρακατα θεσής χρεογρα φων στο Ταμεϊ ο Παρακαταθήκω ν καϊ Δανεϊ ων, τα 
τοκομερϊ δϊα ή  μερϊ σματα που λή γουν κατα  τή δϊα ρκεϊα τής εγγυ ήσής επϊστρε φονταϊ μετα  τή λή ξή 
τους στον υπε ρ ου ή εγγυ ήσή οϊκονομϊκο  φορε α.  
 
 
17.Α.2 Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς εκδϊ δονταϊ κατ’ επϊλογή  του οϊκονομϊκου  φορε α/αναδο χου απο  
ε να ή  περϊσσο τερους εκδο τες τής παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτή τως του υ ψους των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους102.  
Άρθρο 18: Ημερομήνϊ α καϊ ω ρα  λή ξής τής προθεσμϊ ας υποβολή ς των προσφορω ν-αποσφρα γϊσής 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν103 ορϊ ζεταϊ ή 
23/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, 
με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση της 
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε 
απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και αναφέρεται 
στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)] 
 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
28/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Αν, γϊα λο γους ανωτε ρας βϊ ας ή  γϊα τεχνϊκου ς λο γους δεν δϊενεργήθεϊ  ή αποσφρα γϊσή κατα  τήν 
ορϊσθεϊ σα ήμε ρα ή  αν με χρϊ τή με ρα αυτή  δεν ε χεϊ υποβλήθεϊ  καμϊ α προσφορα , ή αποσφρα γϊσή καϊ ή 
καταλήκτϊκή  ήμερομήνϊ α αντϊ στοϊχα μετατϊ θενταϊ σε οποϊαδή ποτε α λλή ήμε ρα, με απο φασή τής 
αναθε τουσας αρχή ς. Η απο φασή αυτή  κοϊνοποϊεϊ ταϊ  στους προσφε ροντες, με σω τής 
λεϊτουργϊκο τήτας “Επϊκοϊνωνϊ α”,  πε ντε (5) τουλα χϊστον εργα σϊμες ήμε ρες πρϊν τή νε α ήμερομήνϊ α,  
καϊ αναρτα ταϊ στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ϊστοσελϊ δα τής αναθε τουσας αρχή ς, εφο σον δϊαθε τεϊ, καθω ς καϊ 
στον εϊδϊκο , δήμο σϊα προσβα σϊμο, χω ρο “ήλεκτρονϊκοϊ  δϊαγωνϊσμοϊ ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν καϊ στή νε α αυτή  ήμερομήνϊ α δεν καταστεϊ  δυνατή  ή 
αποσφρα γϊσή των προσφορω ν ή  δεν υποβλήθου ν προσφορε ς, μπορεϊ  να ορϊσθεϊ  καϊ νε α ήμερομήνϊ α, 
εφαρμοζομε νων κατα  τα λοϊπα  των δϊατα ξεων των δυ ο προήγου μενων εδαφϊ ων. Σε περϊ πτωσή που 
καϊ στή νε α αυτή  ήμερομήνϊ α δεν καταστεϊ  δυνατή  ή αποσφρα γϊσή των προσφορω ν ή  δεν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβλήθου ν προσφορε ς, δϊεξα γεταϊ νε α δϊαδϊκασϊ α συ ναψής δήμο σϊας συ μβασής γϊα το εν λο γω 
ε ργο με τήν εκ νε ου τή ρήσή ο λων των δϊατυπω σεων δήμοσϊο τήτας που προβλε πονταϊ στϊς 
δϊατα ξεϊς του παρο ντος (επαναλήπτϊκο ς δϊαγωνϊσμο ς, συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θε υποβαλλο μενή προσφορα  δεσμευ εϊ τον συμμετε χοντα στον δϊαγωνϊσμο  κατα  τή δϊα ταξή του 
α ρθρου 97 του ν. 4412/2016, γϊα δϊα στήμα 13 μηνών104, απο  τήν ήμερομήνϊ α λή ξής τής προθεσμϊ ας 
υποβολή ς των προσφορω ν. 

19.2 Προσφορα  που ορϊ ζεϊ χρο νο ϊσχυ ος μϊκρο τερο απο  αυτο ν που προβλε πεταϊ στο παρο ν 
απορρϊ πτεταϊ ως μή κανονϊκή 105. 
 

19.3 Η αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ , πρϊν τή λή ξή του χρο νου ϊσχυ ος τής προσφορα ς, να ζήτα  απο  
τους προσφε ροντες να παρατεϊ νουν τή δϊα ρκεϊα ϊσχυ ος τής προσφορα ς τους καϊ τής εγγυ ήσής 
συμμετοχή ς. κατ’ ανω τατο ο ρϊο γϊα χρονϊκο  δϊα στήμα ϊ σο με το προβλεπο μενο στήν παρ. 19.1 .  
Μετα  απο  τή λή ξή καϊ του παραπα νω ανω τατου χρονϊκου  ορϊ ου παρα τασής ϊσχυ ος τής 
προσφορα ς, τα αποτελε σματα τής παρου σας δϊαδϊκασϊ ας ανα θεσής ματαϊω νονταϊ, εκτο ς αν ή 
αναθε τουσα αρχή  κρϊ νεϊ, κατα  περϊ πτωσή, αϊτϊολογήμε να, ο τϊ ή συνε χϊσή τής δϊαδϊκασϊ ας 
εξυπήρετεϊ  το δήμο σϊο συμφε ρον, οπο τε οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που συμμετε χουν στή δϊαδϊκασϊ α 
μπορου ν να επϊλε ξουν να παρατεϊ νουν τήν προσφορα  τους, εφο σον τους ζήτήθεϊ  πρϊν απο  τήν 
πα ροδο του ανωτε ρω ανω τατου ορϊ ου παρα τασής τής προσφορα ς τους. Η δϊαδϊκασϊ α ανα θεσής 
συνεχϊ ζεταϊ με ο σους παρε τεϊναν τϊς προσφορε ς τους καϊ αποκλεϊ ονταϊ οϊ λοϊποϊ  οϊκονομϊκοϊ  
φορεϊ ς. 
 
19.4 Αν λή ξεϊ ο χρο νος ϊσχυ ος των προσφορω ν καϊ δεν ζήτήθεϊ  παρα τασή τής προσφορα ς, ή 
αναθε τουσα αρχή  δυ ναταϊ, με αϊτϊολογήμε νή απο φασή  τής, εφο σον ή εκτε λεσή τής συ μβασής 
εξυπήρετεϊ  το δήμο σϊο συμφε ρον, να ζήτή σεϊ, εκ των υστε ρων, απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς που 
συμμετε χουν στή δϊαδϊκασϊ α να παρατεϊ νουν τον χρο νο ϊσχυ ος τής προσφορα ς τους,  καθω ς καϊ 
τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς, οπο τε ή δϊαδϊκασϊ α συνεχϊ ζεταϊ με τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς, οϊ οποϊ οϊ 
προε βήσαν στϊς ανωτε ρω ενε ργεϊες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρου σα Δϊακή ρυξή αναρτή θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα τής παρούσας δϊαδϊκασίας δήμόσϊας σύμβασής καταχωρήθήκαν στο σχετϊκό 
ήλεκτρονϊκό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσϊα Έργα με Συστήμϊκό Αύξοντα Αρϊθμό: 195429 [εφόσον 
είναι γνωστός], καϊ αναρτήθήκαν στή Δϊαδϊκτυακή Πύλή (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στήν ϊστοσελϊ δα τής αναθε τουσας αρχή ς (www.galatsi.gr), αναρτα ταϊ σχετϊκή  ενήμε ρωσή, 
συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 2 τής παρου σας .  
 
4. Περϊ λήψή τής παρου σας Δϊακή ρυξής δήμοσϊευ εταϊ στον Ελλήνϊκο  Τυ πο106, συ μφωνα με το 
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 καϊ αναρτα ταϊ στο προ γραμμα “Δϊαυ γεϊα” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξοδα των εκ τής κεϊ μενής νομοθεσϊ ας απαραϊ τήτων δήμοσϊευ σεων τής περϊ λήψής τής δήμοπρασϊ ας 
στήν οποϊ α αναδεϊ χθήκε ανα δοχος, βαρυ νουν τον ϊ δϊο καϊ εϊσπρα ττονταϊ με τον πρω το λογαρϊασμο  
πλήρωμή ς του ε ργου.  Τα ε ξοδα δήμοσϊευ σεων των τυχο ν προήγου μενων δϊαγωνϊσμω ν γϊα τήν ανα θεσή 
του ϊ δϊου ε ργου, καθω ς καϊ τα ε ξοδα των μή απαραϊ τήτων εκ του νο μου δήμοσϊευ σεων βαρυ νουν τήν 
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αναθε τουσα αρχή  καϊ καταβα λλονταϊ απο  τϊς πϊστω σεϊς του ε ργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης107 
 
(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής) 
 
1. Προσκαλου νταϊ οϊ, κατα  τα ε γγραφα τής παρου σας συ μβασής, δυνα μενοϊ να λα βουν με ρος στή 
δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς, προκεϊμε νου ή αναθε τουσα αρχή  να προβεϊ  σε 
παρουσϊ ασή του προς ανα θεσή ε ργου καϊ σε σχετϊκή  δϊαβου λευσή στ.................................. (το πος), 
στϊς ......................................(ήμερομήνϊ α καϊ ω ρα)   
 
2. Εντο ς δε κα (10) ήμερω ν απο  τήν ως α νω παρουσϊ ασή, κα θε ενδϊαφερο μενος, μπορεϊ  να υποβα λεϊ 
τευ χος παρατήρή σεων γϊα το ε ργο, τήν τεχνϊκή  μελε τή καϊ τα τευ χή δήμοπρα τήσής, οϊκονομϊκα  καϊ 
συμβατϊκα . Με το τευ χος παρατήρή σεων θα σχολϊα ζεταϊ ή ορθο τήτα τής λυ σής, το εφϊκτο  τής 
κατασκευή ς καϊ θα επϊσήμαϊ νονταϊ σφα λματα των ο ρων των εγγρα φων τής συ μβασής. Η συμμετοχή  
των ενδϊαφερομε νων στήν ως α νω παρουσϊ ασή καϊ ή υποβολή  του τευ χους παρατήρή σεων εϊ ναϊ 
προαϊρετϊκε ς, δεν συνεπα γονταϊ τήν υποχρε ωσή υποβολή ς προσφορα ς καϊ δεν συνϊστου ν κω λυμα γϊα 
τή συμμετοχή  τους στή δϊαδϊκασϊ α.  
 
3. Η αναθε τουσα αρχή  αξϊολογεϊ  τα συμπερα σματα τής δϊαβου λευσής καϊ τα τευ χή παρατήρή σεων που 
υποβλή θήκαν καϊ προβαϊ νεϊ στϊς ακο λουθες ενε ργεϊες:  
α) εφο σον δϊαπϊστωθεϊ  ή ε λλεϊψή παρατήρή σεων ή  εκτϊμήθου ν ως μή ορθε ς οϊ υποβλήθεϊ σες 
παρατήρή σεϊς, συνεχϊ ζεϊ τή δϊαδϊκασϊ α, συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στα ε γγραφα τής συ μβασής ή   
β) εφο σον δϊαπϊστωθεϊ  ή υ παρξή επουσϊωδω ν σφαλμα των ή  ελλεϊ ψεων στα ε γγραφα τής συ μβασής 
εκδϊ δεϊ τευ χος τροποποϊή σεων/δϊορθω σεων τής δϊακή ρυξής ή  καϊ των λοϊπω ν εγγρα φων τής 
συ μβασής, εντο ς πε ντε (5) ήμερω ν απο  τή λή ξή τής ήμερομήνϊ ας υποβολή ς των τευχω ν παρατήρή σεων 
απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς. Στο τευ χος αυτο  περϊλαμβα νονταϊ οϊ απαϊτου μενες επουσϊω δεϊς 
τροποποϊή σεϊς/δϊορθω σεϊς. Το τευ χος κοϊνοποϊεϊ ταϊ, με απο δεϊξή, σε ο λους τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς 
που ε λαβαν τα ε γγραφα τής συ μβασής, καϊ αναρτα ταϊ στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ καϊ στήν ϊστοσελϊ δα τής 
αναθε τουσας αρχή ς, εφο σον δϊαθε τεϊ. Στο ως α νω τευ χος μπορεϊ  να προβλε πεταϊ ή δϊεξαγωγή  τής 
δήμοπρασϊ ας σε μεταγενε στερή ήμερομήνϊ α με τή ρήσή των δϊατυπω σεων δήμοσϊο τήτας  συ μφωνα με 
το α ρθρο 20 τής παρου σας , οϊ προθεσμϊ ες των οποϊ ων ανε ρχονταϊ κατ’ ελα χϊστον στο ε να τρϊ το (1/3) 
ή   
γ) εφο σον δϊαπϊστωθεϊ  ή υ παρξή ουσϊωδω ν σφαλμα των ή  ελλεϊ ψεων σε οποϊοδή ποτε στοϊχεϊ ο των 
εγγρα φων τής συ μβασής, ανακαλεϊ  τή δϊακή ρυξή του δϊαγωνϊσμου . Στή συνε χεϊα, προβαϊ νεϊ σε νε α 
δϊαδϊκασϊ α συ ναψής τής συ μβασής ε ργου, δϊορθω νοντας τα σχετϊκα  σφα λματα καϊ ελλεϊ ψεϊς.  
 
4. Το τευ χος τροποποϊή σεων συγκαταλε γεταϊ στα ε γγραφα τής συ μβασής καϊ αποτελεϊ  αναπο σπαστο 
με ρος τής συ μβασής μετα  τήν υπογραφή  τής. Αντϊ θετα, τα υποβλήθε ντα απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς 
τευ χή παρατήρή σεων δεν αποτελου ν συμβατϊκα  στοϊχεϊ α καϊ δεν χρήσϊμοποϊου νταϊ γϊα ερμήνεϊ α τής 
συ μβασής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατϊ θεταϊ βα σεϊ του κρϊτήρϊ ου του α ρθρου 14 τής παρου σας, σε προσφε ροντα ο οποϊ ος 
δεν αποκλεϊ εταϊ απο  τή συμμετοχή  βα σεϊ τής παρ. Α του α ρθρου 22 τής παρου σας καϊ πλήροϊ  τα 
κρϊτή ρϊα επϊλογή ς των παρ. Β, Γ, Δ καϊ Ε του α ρθρου 22 τής παρου σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δϊκαϊ ωμα συμμετοχή ς ε χουν φυσϊκα  ή  νομϊκα  προ σωπα, ή  ενω σεϊς αυτω ν 108   που 
δραστήρϊοποϊου νταϊ στήν κατήγορϊ α/ες ε ργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ 109 καϊ που εϊ ναϊ εγκατεστήμε να σε110: 
α) σε κρα τος-με λος τής Ένωσής, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαϊ κου  Οϊκονομϊκου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρϊ τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψεϊ καϊ κυρω σεϊ τή ΣΔΣ, στο βαθμο  που ή υπο  ανα θεσή δήμο σϊα 
συ μβασή καλυ πτεταϊ απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καϊ 7111 καϊ τϊς γενϊκε ς σήμεϊω σεϊς του σχετϊκου  
με τήν Ένωσή Προσαρτή ματος I τής ως α νω Συμφωνϊ ας, καθω ς καϊ 
δ) σε τρϊ τες χω ρες που δεν εμπϊ πτουν στήν περϊ πτωσή γ΄ τής παρου σας παραγρα φου καϊ ε χουν 
συνα ψεϊ δϊμερεϊ ς ή  πολυμερεϊ ς συμφωνϊ ες με τήν Ένωσή σε θε ματα δϊαδϊκασϊω ν ανα θεσής δήμοσϊ ων 
συμβα σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης112. 
 
21.2 Οϊκονομϊκο ς φορε ας συμμετε χεϊ εϊ τε μεμονωμε να εϊ τε ως με λος ε νωσής113, 
 
21.3 Οϊ ενω σεϊς οϊκονομϊκω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 καϊ 4 του α ρθρου 19 
καϊ των παρ. 1 (γ) καϊ (ε)  του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαϊτεϊ ταϊ απο  τϊς εν λο γω ενω σεϊς να περϊβλήθου ν συγκεκρϊμε νή νομϊκή  μορφή  γϊα τήν υποβολή  
προσφορα ς. Σε περϊ πτωσή που ή ε νωσή αναδεϊχθεϊ  ανα δοχος ή νομϊκή  τής μορφή  πρε πεϊ να εϊ ναϊ 
τε τοϊα που να εξασφαλϊ ζεταϊ ή υ παρξή ενο ς καϊ μοναδϊκου  φορολογϊκου  μήτρω ου γϊα τήν ε νωσή (πχ 
κοϊνοπραξϊ α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οϊ μεμονωμε νοϊ προσφε ροντες πρε πεϊ να ϊκανοποϊου ν ο λα τα κρϊτή ρϊα ποϊοτϊκή ς επϊλογή ς.  

Στήν περϊ πτωσή ε νωσής οϊκονομϊκω ν φορε ων, ϊσχυ ουν τα εξή ς : 

- αναφορϊκα  με τϊς απαϊτή σεϊς του α ρθρου 22 Α τής παρου σας, αυτε ς θα πρε πεϊ να ϊκανοποϊου νταϊ απο  
κα θε με λος τής ε νωσής  

- αναφορϊκα  με τϊς απαϊτή σεϊς του α ρθρου 22.Β τής παρου σας, κα θε με λος τής ε νωσής θα πρε πεϊ να 
εϊ ναϊ εγγεγραμμε νο στο σχετϊκο  επαγγελματϊκο  μήτρω ο, συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα στο ως α νω α ρθρο, 
τουλα χϊστον σε μϊα απο  τϊς κατήγορϊ ες που αφορα  στο υπο  ανα θεσή ε ργο. Περαϊτε ρω, αθροϊστϊκα  
πρε πεϊ να καλυ πτονταϊ ο λες οϊ κατήγορϊ ες του ε ργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε προσφε ρων αποκλείεται απο  τή συμμετοχή  στήν παρου σα δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής, 
εφο σον συντρε χεϊ στο προ σωπο  του (αν προ κεϊταϊ γϊα μεμονωμε νο φυσϊκο  ή  νομϊκο  προ σωπο) ή  σε 
ε να απο  τα με λή του (αν προ κεϊταϊ περϊ  ε νωσής οϊκονομϊκω ν φορε ων) ε νας απο  τους λο γους των 
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παρακα τω περϊπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχεϊ εϊς βα ρος του αμετα κλήτή114 καταδϊκαστϊκή  απο φασή γϊα ε να απο  τα ακο λουθα  
εγκλή ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πως αυτή  ορϊ ζεταϊ στο α ρθρο 2 τής απο φασής-πλαϊ σϊο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλϊ ου τής 24ής Οκτωβρϊ ου 2008, γϊα τήν καταπολε μήσή του οργανωμε νου 
εγκλή ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), καϊ τα εγκλή ματα του α ρθρου 187 του Ποϊνϊκου  Κω δϊκα 
(εγκλήματϊκή  οργα νωσή), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ο πως ορϊ ζεταϊ στο α ρθρο 3 τής συ μβασής περϊ  τής καταπολε μήσής τής 
δωροδοκϊ ας, στήν οποϊ α ενε χονταϊ υπα λλήλοϊ των Ευρωπαϊ κω ν Κοϊνοτή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής 
Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) καϊ στήν παρ. 1 του α ρθρου 2 τής απο φασής-πλαϊ σϊο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλϊ ου τής 22ας Ιουλϊ ου 2003, γϊα τήν καταπολε μήσή τής δωροδοκϊ ας στον 
ϊδϊωτϊκο  τομε α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς καϊ ο πως ορϊ ζεταϊ στο εθνϊκο  δϊ καϊο του 
οϊκονομϊκου  φορε α, καϊ τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωροδοκϊ α πολϊτϊκω ν προσω πων), 236 
(δωροδοκϊ α υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκϊ α δϊκαστϊκω ν λεϊτουργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπορϊ α 
επϊρροή ς – μεσα ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκϊ α στον ϊδϊωτϊκο  τομε α) του Ποϊνϊκου  Κω δϊκα, 

γ) απάτη, εϊς βα ρος των οϊκονομϊκω ν συμφερο ντων τής Ένωσής κατα  τήν ε ννοϊα των α ρθρων 3 καϊ 4 
τής Οδήγϊ ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊ κου  Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του Συμβουλϊ ου τής 5ής Ιουλϊ ου 2017 
σχετϊκα  με τήν καταπολε μήσή, με σω του ποϊνϊκου  δϊκαϊ ου, τής απα τής εϊς βα ρος των οϊκονομϊκω ν 
συμφερο ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) καϊ τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωροδοκϊ α 
πολϊτϊκω ν προσω πων), 216 (πλαστογραφϊ α), 236 (δωροδοκϊ α υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκϊ α 
δϊκαστϊκω ν λεϊτουργω ν), 242 (ψευδή ς βεβαϊ ωσή, νο θευσή κ.λπ.) 374 (δϊακεκρϊμε νή κλοπή ), 375 
(υπεξαϊ ρεσή), 386 (απα τή), 386Α (απα τή με υπολογϊστή ), 386Β (απα τή σχετϊκή  με τϊς επϊχορήγή σεϊς), 
390 (απϊστϊ α) του Ποϊνϊκου  Κω δϊκα καϊ των α ρθρων 155 επ. του Εθνϊκου  Τελωνεϊακου  Κω δϊκα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ο ταν αυτα  στρε φονταϊ κατα  των οϊκονομϊκω ν συμφερο ντων τής Ευρωπαϊ κή ς 
Ένωσής ή  συνδε ονταϊ με τήν προσβολή  αυτω ν των συμφερο ντων, καθω ς καϊ τα εγκλή ματα των 
α ρθρων 23 (δϊασυνορϊακή  απα τή σχετϊκα  με τον ΦΠΑ) καϊ 24 (επϊκουρϊκε ς δϊατα ξεϊς γϊα τήν ποϊνϊκή  
προστασϊ α των οϊκονομϊκω ν συμφερο ντων τής Ευρωπαϊ κή ς Ένωσής) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατϊκε ς δραστήρϊο τήτες, ο πως 
ορϊ ζονταϊ, αντϊστοϊ χως, στα α ρθρα 3-4 καϊ 5-12 τής Οδήγϊ ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊ κου  
Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του Συμβουλϊ ου τής 15ής Μαρτϊ ου 2017, γϊα τήν καταπολε μήσή τής τρομοκρατϊ ας καϊ 
τήν αντϊκατα στασή τής απο φασής-πλαϊσϊ ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλϊ ου καϊ γϊα τήν τροποποϊ ήσή 
τής απο φασής 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλϊ ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή  ήθϊκή  αυτουργϊ α ή  συνε ργεϊα 
ή  απο πεϊρα δϊα πραξής εγκλή ματος, ο πως ορϊ ζονταϊ στο α ρθρο 14 αυτή ς, καϊ τα εγκλή ματα των α ρθρων 
187Α καϊ 187Β του Ποϊνϊκου  Κω δϊκα, καθω ς καϊ τα εγκλή ματα των α ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματοδο τήσή τής τρομοκρατϊ ας, 
ο πως αυτε ς ορϊ ζονταϊ στο α ρθρο 1 τής Οδήγϊ ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊ κου  Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του 
Συμβουλϊ ου τής 20ής Μαϊ ου  2015, σχετϊκα  με τήν προ λήψή τής χρήσϊμοποϊ ήσής του 
χρήματοπϊστωτϊκου  συστή ματος γϊα τή νομϊμοποϊ ήσή εσο δων απο  παρα νομες δραστήρϊο τήτες ή  γϊα 
τή χρήματοδο τήσή τής τρομοκρατϊ ας, τήν τροποποϊ ήσή του κανονϊσμου  (ΕΕ) αρϊθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊ κου  Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του Συμβουλϊ ου, καϊ τήν κατα ργήσή τής οδήγϊ ας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊ κου  Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του Συμβουλϊ ου καϊ τής οδήγϊ ας 2006/70/ΕΚ τής Επϊτροπή ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) καϊ τα εγκλή ματα των α ρθρων 2 καϊ 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πως ορϊ ζονταϊ στο α ρθρο 2 τής 
Οδήγϊ ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊ κου  Κοϊνοβουλϊ ου καϊ του Συμβουλϊ ου τής 5ής Απρϊλϊ ου 2011, γϊα 
τήν προ λήψή καϊ τήν καταπολε μήσή τής εμπορϊ ας ανθρω πων καϊ γϊα τήν προστασϊ α των θυμα των τής, 
καθω ς καϊ γϊα τήν αντϊκατα στασή τής απο φασής-πλαϊ σϊο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλϊ ου (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), καϊ τα εγκλή ματα του α ρθρου 323Α του Ποϊνϊκου  Κω δϊκα (εμπορϊ α ανθρω πων). Ο 
οϊκονομϊκο ς φορε ας αποκλεϊ εταϊ επϊ σής ο ταν το προ σωπο εϊς βα ρος του οποϊ ου εκδο θήκε αμετα κλήτή 
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καταδϊκαστϊκή  απο φασή εϊ ναϊ με λος του δϊοϊκήτϊκου , δϊευθυντϊκου  ή  εποπτϊκου  οργα νου του εν λο γω 
οϊκονομϊκου  φορε α ή  ε χεϊ εξουσϊ α εκπροσω πήσής, λή ψής αποφα σεων ή  ελε γχου σε αυτο . 

Η υποχρε ωσή του προήγου μενου εδαφϊ ου αφορα : 

α) Στϊς περϊπτω σεϊς εταϊρεϊω ν περϊορϊσμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), προσωπϊκω ν εταϊρεϊω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καϊ 
Ιδϊωτϊκω ν Κεφαλαϊουχϊκω ν Εταϊρεϊω ν ( Ι.Κ.Ε ), τους δϊαχεϊρϊστε ς. 

β) Στϊς περϊπτω σεϊς ανωνυ μων εταϊρεϊω ν (Α.Ε.) τον Δϊευθυ νοντα Συ μβουλο, τα με λή του Δϊοϊκήτϊκου  
Συμβουλϊ ου, καθω ς καϊ τα προ σωπα στα οποϊ α με απο φασή του Δϊοϊκήτϊκου  Συμβουλϊ ου ε χεϊ ανατεθεϊ  
το συ νολο τής δϊαχεϊ ρϊσής καϊ εκπροσω πήσής τής εταϊρεϊ ας. 
 
γ) Στϊς περϊπτω σεϊς των συνεταϊρϊσμω ν, τα με λή του Δϊοϊκήτϊκου  Συμβουλϊ ου, ή  

δ) στϊς υπο λοϊπες περϊπτω σεϊς νομϊκω ν προσω πων, τον, κατα  περϊ πτωσή, νο μϊμο  εκπρο σωπο115. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφε ρων ε χεϊ αθετή σεϊ τϊς υποχρεω σεϊς του ο σον αφορα  στήν καταβολή  φο ρων ή  
εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής καϊ αυτο  ε χεϊ δϊαπϊστωθεϊ  απο  δϊκαστϊκή  ή  δϊοϊκήτϊκή  απο φασή με 
τελεσϊ δϊκή καϊ δεσμευτϊκή  ϊσχυ , συ μφωνα με δϊατα ξεϊς τής χω ρας ο που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νος ή  τήν 
εθνϊκή  νομοθεσϊ α  ή /καϊ  

β) ή αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ  να αποδεϊ ξεϊ με τα κατα λλήλα με σα ο τϊ ο προσφε ρων ε χεϊ αθετή σεϊ τϊς 
υποχρεω σεϊς του ο σον αφορα  τήν καταβολή  φο ρων ή  εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής. 

Αν ο προσφε ρων εϊ ναϊ Έλλήνας πολϊ τής ή  ε χεϊ τήν εγκατα στασή  του στήν Ελλα δα, οϊ υποχρεω σεϊς του 
που αφορου ν τϊς εϊσφορε ς κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής καλυ πτουν, το σο τήν κυ ρϊα, ο σο καϊ τήν επϊκουρϊκή  
ασφα λϊσή. 

Οϊ υποχρεω σεϊς των περ. α’ καϊ β’ θεωρεϊ ταϊ ο τϊ δεν ε χουν αθετήθεϊ  εφο σον δεν ε χουν καταστεϊ  
λήξϊπρο θεσμες ή  εφο σον αυτε ς ε χουν υπαχθεϊ  σε δεσμευτϊκο  δϊακανονϊσμο  που τήρεϊ ταϊ. 

Δεν αποκλεϊ εταϊ ο προσφε ρων, ο ταν ε χεϊ εκπλήρω σεϊ τϊς υποχρεω σεϊς του, εϊ τε καταβα λλοντας τους 
φο ρους ή  τϊς εϊσφορε ς κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής που οφεϊ λεϊ, συμπερϊλαμβανομε νων, κατα  περϊ πτωσή, 
των δεδουλευμε νων το κων ή  των προστϊ μων, εϊ τε υπαγο μενος σε δεσμευτϊκο  δϊακανονϊσμο  γϊα τήν 
καταβολή  τους, στο με τρο που τήρεϊ  τους ο ρους του δεσμευτϊκου  κανονϊσμου 116 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαϊ ρεσή, γϊα τους πϊο κα τω επϊτακτϊκου ς λο γους δήμο σϊου συμφε ροντος............117 
(ο πως δήμο σϊας υγεϊ ας ή  προστασϊ ας του περϊβα λλοντος, οϊ οποϊ οϊ συμπλήρω νονταϊ απο  τήν 
αναθε τουσα αρχή  ) δεν εφαρμο ζονταϊ οϊ παρα γραφοϊ  22.A.1 καϊ 22.A.2. 

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

β) Κατ’ εξαϊ ρεσή, ο ταν ο αποκλεϊσμο ς εϊ ναϊ σαφω ς δυσανα λογος, ϊδϊ ως ο ταν μο νο μϊκρα  ποσα  των 
φο ρων ή  των εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής δεν ε χουν καταβλήθεϊ  ή  ο ταν ο προσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετϊκα  με το ακρϊβε ς ποσο  που οφεϊ λεταϊ λο γω αθε τήσής των υποχρεω σεω ν του ο σον 
αφορα  στήν καταβολή  φο ρων ή  εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής σε χρο νο κατα  τον οποϊ ο δεν εϊ χε τή 
δυνατο τήτα να λα βεϊ με τρα, συ μφωνα με το τελευταϊ ο εδα φϊο τής περ. β' τής παρ. 2 του α ρθρου 73 ν. 
4412/2016, πρϊν απο  τήν εκπνοή  τής προθεσμϊ ας υποβολή ς προσφορα ς του α ρθρου 18 τής παρου σας, 
δεν εφαρμο ζεταϊ 118ή παρα γραφος 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:119 

(α) ε χεϊ αθετή σεϊ τϊς υποχρεω σεϊς που προβλε πονταϊ στήν παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περϊ  αρχω ν που εφαρμο ζονταϊ στϊς δϊαδϊκασϊ ες συ ναψής δήμοσϊ ων συμβα σεων,                    

(β) εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας τελεϊ  υπο  πτω χευσή ή  ε χεϊ υπαχθεϊ  σε δϊαδϊκασϊ α  εϊδϊκή ς εκκαθα ρϊσής 
ή  τελεϊ  υπο  αναγκαστϊκή  δϊαχεϊ ρϊσή απο  εκκαθαρϊστή  ή  απο  το δϊκαστή ρϊο ή  ε χεϊ υπαχθεϊ  σε 
δϊαδϊκασϊ α πτωχευτϊκου  συμβϊβασμου  ή  ε χεϊ αναστεϊ λεϊ τϊς επϊχεϊρήματϊκε ς του δραστήρϊο τήτες ή  ε χεϊ 
υπαχθεϊ  σε δϊαδϊκασϊ α εξυγϊ ανσής καϊ δεν τήρεϊ  τους ο ρους αυτή ς ή  εα ν βρϊ σκεταϊ σε οποϊαδή ποτε 
ανα λογή κατα στασή προκυ πτουσα απο  παρο μοϊα δϊαδϊκασϊ α, προβλεπο μενή σε εθνϊκε ς δϊατα ξεϊς 
νο μου.  

Η αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ  να μήν αποκλεϊ εϊ ε ναν οϊκονομϊκο  φορε α, ο οποϊ ος βρϊ σκεταϊ σε μϊα εκ των 
καταστα σεων που αναφε ρονταϊ στήν παρου σα περϊ πτωσή, υπο  τήν πρου πο θεσή ο τϊ ή αναθε τουσα 
αρχή  ε χεϊ αποδεϊ ξεϊ ο τϊ ο εν λο γω φορε ας εϊ ναϊ σε θε σή να εκτελε σεϊ τή συ μβασή, λαμβα νοντας υπο ψή 
τϊς ϊσχυ ουσες δϊατα ξεϊς καϊ τα με τρα γϊα τή συνε χϊσή τής επϊχεϊρήματϊκή ς του λεϊτουργϊ ας (παρ. 5 
α ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 120 

(γ) εα ν, με τήν επϊφυ λαξή τής παραγρα φου 3β του α ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περϊ  ποϊνϊκω ν 
κυρω σεων καϊ α λλων δϊοϊκήτϊκω ν συνεπεϊω ν, ή αναθε τουσα αρχή  δϊαθε τεϊ επαρκω ς ευ λογες ενδεϊ ξεϊς 
που οδήγου ν στο συμπε ρασμα ο τϊ ο οϊκονομϊκο ς φορε ας συνή ψε συμφωνϊ ες με α λλους οϊκονομϊκου ς 
φορεϊ ς με στο χο τή στρε βλωσή του ανταγωνϊσμου , 

(δ) εα ν μϊ α κατα στασή συ γκρουσής συμφερο ντων κατα  τήν ε ννοϊα του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεϊ  να θεραπευθεϊ  αποτελεσματϊκα  με α λλα, λϊγο τερο παρεμβατϊκα , με σα, 

(ε) εα ν μϊ α κατα στασή στρε βλωσής του ανταγωνϊσμου  απο  τήν προ τερή συμμετοχή  των οϊκονομϊκω ν 
φορε ων κατα  τήν προετοϊμασϊ α τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής συ μβασής, συ μφωνα με ο σα ορϊ ζονταϊ στο 
α ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεϊ  να θεραπευθεϊ  με α λλα, λϊγο τερο παρεμβατϊκα , με σα, 

(στ) εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας ε χεϊ επϊδεϊ ξεϊ σοβαρή  ή  επαναλαμβανο μενή πλήμμε λεϊα κατα  τήν 
εκτε λεσή ουσϊω δους απαϊ τήσής στο πλαϊ σϊο προήγου μενής δήμο σϊας συ μβασής, προήγου μενής 
συ μβασής με αναθε τοντα φορε α ή  προήγου μενής συ μβασής παραχω ρήσής που εϊ χε ως αποτε λεσμα 
τήν προ ωρή καταγγελϊ α τής προήγου μενής συ μβασής, αποζήμϊω σεϊς ή  α λλες παρο μοϊες κυρω σεϊς, 

(ζ) εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας ε χεϊ κρϊθεϊ  ε νοχος εκ προθε σεως σοβαρω ν  απατήλω ν δήλω σεων, κατα  
τήν παροχή  των πλήροφορϊω ν που απαϊτου νταϊ γϊα τήν εξακρϊ βωσή τής απουσϊ ας των λο γων 
αποκλεϊσμου  ή  τήν πλή ρωσή των κρϊτήρϊ ων επϊλογή ς, ε χεϊ αποκρυ ψεϊ τϊς πλήροφορϊ ες αυτε ς ή  δεν 
εϊ ναϊ σε θε σή να προσκομϊ σεϊ τα δϊκαϊολογήτϊκα  που απαϊτου νταϊ κατ’ εφαρμογή  του α ρθρου 79 του ν. 
4412/2016, περϊ  Ευρωπαϊ κου  Ενϊαϊ ου Εγγρα φου Συ μβασής, καθω ς καϊ του α ρθρου 23 τής παρου σας, 

(η) εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας επϊχεϊ ρήσε να επήρεα σεϊ με αθε μϊτο τρο πο τή δϊαδϊκασϊ α λή ψής 
αποφα σεων τής αναθε τουσας αρχή ς, να αποκτή σεϊ εμπϊστευτϊκε ς πλήροφορϊ ες που ενδε χεταϊ να του 
αποφε ρουν αθε μϊτο πλεονε κτήμα στή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχεϊ με απατήλο  τρο πο 
παραπλανήτϊκε ς πλήροφορϊ ες που ενδε χεταϊ να επήρεα σουν ουσϊωδω ς τϊς αποφα σεϊς που αφορου ν 
τον αποκλεϊσμο , τήν επϊλογή  ή  τήν ανα θεσή, 

(θ) εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας ε χεϊ δϊαπρα ξεϊ σοβαρο  επαγγελματϊκο  παρα πτωμα, το οποϊ ο θε τεϊ σε 
αμφϊβολϊ α τήν ακεραϊο τήτα  του. 

22.Α.5.  Αποκλεϊ εταϊ απο  τή συμμετοχή  στή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής δήμο σϊας συ μβασής (δϊαγωνϊσμο ), 
οϊκονομϊκο ς φορε ας εα ν συντρε χουν οϊ πρου ποθε σεϊς εφαρμογή ς τής παρ. 4 του α ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 121 

Οϊ υποχρεώσεϊς τής παρούσής αφορούν στϊς ανώνυμες εταϊρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλή ένωσής ή που συμμετέχουν στο μετοχϊκό κεφάλαϊο άλλου νομϊκού προσώπου 
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που υποβάλλεϊ προσφορά ή σε νομϊκά πρόσωπα τής αλλοδαπής  που αντϊστοϊχούν σε ανώνυμή 
εταϊρεία. 
 
Εξαϊρούνταϊ τής υποχρέωσής αυτής:  

α) οϊ εϊσήγμένες στα χρήματϊστήρϊα κρατών-μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή του Οργανϊσμού 
Οϊκονομϊκής Συνεργασίας καϊ Ανάπτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταϊρείες,  

β) οϊ εταϊρείες, τα δϊκαϊώματα ψήφου των οποίων ελέγχονταϊ από μία ή περϊσσότερες επϊχεϊρήσεϊς 
επενδύσεων (investment firms), εταϊρείες δϊαχείρϊσής κεφαλαίων/ενεργήτϊκού (asset/fund managers) 
ή εταϊρείες δϊαχείρϊσής κεφαλαίων επϊχεϊρήματϊκών συμμετοχών (private equity firms), υπό τήν 
προϋπόθεσή ότϊ οϊ τελευταίες αυτές εταϊρείες ελέγχουν, συνολϊκά ποσοστό που υπερβαίνεϊ το 
εβδομήντα πέντε τοϊς εκατό (75%) των δϊκαϊωμάτων ψήφων καϊ είναϊ εποπτευόμενες από Επϊτροπές 
Κεφαλαϊαγοράς ή άλλες αρμόδϊες χρήματοοϊκονομϊκές αρχές κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής 
ή του Ο.Ο.Σ.Α.122 

 

22.Α.6. Η αναθε τουσα αρχή  αποκλεϊ εϊ οϊκονομϊκο  φορε α σε οποϊοδή ποτε χρονϊκο  σήμεϊ ο κατα  τή 
δϊα ρκεϊα τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής συ μβασής, ο ταν αποδεϊκνυ εταϊ ο τϊ αυτο ς βρϊ σκεταϊ λο γω πρα ξεων 
ή  παραλεϊ ψεων αυτου  εϊ τε πρϊν εϊ τε κατα  τή δϊαδϊκασϊ α, σε μϊ α απο  τϊς περϊπτω σεϊς των 
προήγου μενων παραγρα φων. 123  

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

 

22.Α.7. Οϊκονομϊκο ς φορε ας που εμπϊ πτεϊ σε μϊα απο  τϊς καταστα σεϊς που αναφε ρονταϊ στϊς 
παραγρα φους 22.Α.1 καϊ 22.Α.4125, εκτο ς απο  τήν περϊ πτωσή β, μπορεϊ  να προσκομϊ ζεϊ στοϊχεϊ α126 
προκεϊμε νου να αποδεϊ ξεϊ ο τϊ τα με τρα που ε λαβε επαρκου ν γϊα να αποδεϊ ξουν τήν αξϊοπϊστϊ α του, 
παρο τϊ συντρε χεϊ ο σχετϊκο ς λο γος αποκλεϊσμου . Γϊα τον σκοπο  αυτο ν, ο οϊκονομϊκο ς φορε ας 
αποδεϊκνυ εϊ ο τϊ ε χεϊ καταβα λεϊ ή  ε χεϊ δεσμευθεϊ  να καταβα λεϊ αποζήμϊ ωσή γϊα ζήμϊ ες που 
προκλή θήκαν απο  το ποϊνϊκο  αδϊ κήμα ή  το παρα πτωμα, ο τϊ ε χεϊ δϊευκρϊνϊ σεϊ τα γεγονο τα καϊ τϊς 
περϊστα σεϊς με ολοκλήρωμε νο τρο πο, με σω ενεργου  συνεργασϊ ας με τϊς ερευνήτϊκε ς αρχε ς, καϊ ε χεϊ 
λα βεϊ συγκεκρϊμε να τεχνϊκα  καϊ οργανωτϊκα  με τρα, καθω ς καϊ με τρα σε επϊ πεδο προσωπϊκου  

κατα λλήλα γϊα τήν αποφυγή  περαϊτε ρω ποϊνϊκω ν αδϊκήμα των ή  παραπτωμα των. 127 Τα με τρα που 
λαμβα νονταϊ απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς αξϊολογου νταϊ σε συνα ρτήσή με τή σοβαρο τήτα καϊ τϊς 
ϊδϊαϊ τερες περϊστα σεϊς του ποϊνϊκου  αδϊκή ματος ή  του παραπτω ματος. Εα ν τα στοϊχεϊ α κρϊθου ν 
επαρκή , ο εν λο γω οϊκονομϊκο ς φορε ας δεν αποκλεϊ εταϊ απο  τή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής. Αν τα 
με τρα κρϊθου ν ανεπαρκή , γνωστοποϊεϊ ταϊ στον οϊκονομϊκο  φορε α το σκεπτϊκο  τής απο φασής αυτή ς. 
Οϊκονομϊκο ς φορε ας που ε χεϊ αποκλεϊστεϊ , συ μφωνα με τϊς κεϊ μενες δϊατα ξεϊς, με τελεσϊ δϊκή απο φασή, 
απο  τή συμμετοχή  σε δϊαδϊκασϊ ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπορεϊ  να κα νεϊ 
χρή σή τής ανωτε ρω δυνατο τήτας κατα  τήν περϊ οδο του αποκλεϊσμου  που ορϊ ζεταϊ στήν εν λο γω 
απο φασή 

22.Α.8. Η απο φασή γϊα τήν δϊαπϊ στωσή τής επα ρκεϊας ή  μή των επανορθωτϊκω ν με τρων κατα  τήν 
προήγου μενή παρα γραφο εκδϊ δεταϊ συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στϊς παρ. 8 καϊ 9 του α ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 128 

 
22.Α.9. Οϊκονομϊκός φορέας, σε βάρος του οποίου έχεϊ επϊβλήθεί ή κύρωσή του ορϊζόντϊου 
αποκλεϊσμού σύμφωνα με τϊς κείμενες δϊατάξεϊς, καϊ γϊα το χρονϊκό δϊάστήμα που αυτή ορίζεϊ 
αποκλείεταϊ από τήν παρούσα δϊαδϊκασία σύναψής τής σύμβασής. 
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 129 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα  τήν καταλλήλο τήτα γϊα τήν α σκήσή τής επαγγελματϊκή ς δραστήρϊο τήτας, απαϊτεϊ ταϊ  οϊ 
οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς να εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ στο σχετϊκο  επαγγελματϊκο  μήτρω ο που τήρεϊ ταϊ στο 
κρα τος εγκατα στασή ς τους. Εϊδϊκα  οϊ προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ στήν Ελλα δα απαϊτεϊ ταϊ 
να εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ στο Μήτρω ο Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) γϊα το χρονϊκο  δϊα στήμα 
που εξακολουθου ν να ϊσχυ ουν οϊ μεταβατϊκε ς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή  στο Μήτρω ο 
Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων Δήμο σϊων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο  τήν ε ναρξή ϊσχυ ος του τελευταϊ ου ή  
στα Μήτρω α Περϊφερεϊακω ν Ενοτή των130, ανα  περϊ πτωσή, στήν κατήγορϊ α/-ϊες ε ργου του α ρθρου 21 
τής παρου σας131. Οϊ προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ σε κρα τος με λος τής Ευρωπαϊ κή ς Ένωσής 
απαϊτεϊ ταϊ να εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ στα Μήτρω α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια132 

Γϊα τϊς τελευταϊ ες τρεϊς (3) οϊκονομϊκε ς χρή σεϊς που προήγου νταϊ τής οϊκονομϊκή ς χρή σής εντο ς τής 
οποϊ ας υποβα λλεταϊ ή προσφορα , οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς να ε χουν συνολϊκο  ετή σϊο κυ κλο εργασϊω ν 
ϊ σου του πρου πολογϊσμου  του ε ργου χωρϊ ς το Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωσή ένωσής οϊκονομϊκών φορέων, οϊ παραπάνω ελάχϊστες απαϊτήσεϊς καλύπτονταϊ 
αθροϊστϊκά από τα μέλή τής ένωσής.  

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή 
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και 
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας133.] 
 

Εϊδϊκα  οϊ εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ, γϊα το χρονϊκο  δϊα στήμα που 
εξακολουθου ν να ϊσχυ ουν οϊ μεταβατϊκε ς δϊατα ξεϊς του α ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρε πεϊ να 
υπερβαϊ νουν τα ανω τατα επϊτρεπτα  ο ρϊα ανεκτε λεστου υπολοϊ που εργολαβϊκω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο πως ϊσχυ εϊ. 

Μετα  απο  τή λή ξή των ως α νω μεταβατϊκω ν δϊατα ξεων καϊ τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του π.δ 71/2019, 
οϊ εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε πεϊ να υπερβαϊ νουν 
τα ανω τατα επϊτρεπτα  ο ρϊα ανεκτε λεστου υπολοϊ που εργολαβϊκω ν συμβα σεων, συ μφωνα με τα 
εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 64 αυτου . 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα134 

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

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

Σε περίπτωσή ένωσής οϊκονομϊκών φορέων, οϊ παραπάνω ελάχϊστες απαϊτήσεϊς καλύπτονταϊ 
αθροϊστϊκά από τα μέλή τής ένωσής.  

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας135, ήτοι από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότητας136.] 

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής 
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και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη 
των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες 
αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι 
απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το 
αντικείμενό της.137] 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης138 

Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς θα πρε πεϊ να δϊαθε τουν επϊ  ποϊνή  αποκλεϊσμου  : 

α) συ στήμα δϊαχεϊ ρϊσής ποϊο τήτας το οποϊ ο εϊ ναϊ 

σε συμμο ρφωσή με το Δϊεθνε ς Προ τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα λογο του αντϊκεϊμε νου τής παρου σας συ μβασής 

β) συ στήμα δϊαχεϊ ρϊσής τής υγεϊ ας καϊ ασφα λεϊας στήν εργασϊ α το οποϊ ο εϊ ναϊ σε συμμο ρφωσή με το 

Δϊεθνε ς Προ τυπο ΟΗSASSA S 18001 / EΛΟΤ 1801 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα λογο του 

αντϊκεϊμε νου τής παρου σας συ μβασής. 

γ) συ στήμα περϊβαλλοντϊκή ς δϊαχεϊ ρϊσής το οποϊ ο εϊ ναϊ σε συμμο ρφωσή με το Δϊεθνε ς Προ τυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 14001 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα  λογο του αντϊκεϊμε νου τής παρου σας 

συ μβασής. 

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

Τα ως α νω πϊστοποϊήτϊκα  θα πρε πεϊ να ε χουν εκδοθεϊ  απο  φορε α δϊαπϊστευμε νο απο  το ΕΣΥΔ ή  απο  

φορε α δϊαπϊ στευσής με λους τής Ευρωπαϊ κή ς συνεργασϊ ας γϊα τή δϊαπϊ στευσή 

Σε περϊ πτωσή ε νωσής οϊκονομϊκω ν φορε ων, οϊ παραπα νω απαϊτή σεϊς καλυ πτονταϊ απο  κα θε με λος 
τής ε νωσής 

 

[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης 
να αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων]. 

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

Όσον αφορα  τα κρϊτή ρϊα τής οϊκονομϊκή ς καϊ χρήματοοϊκονομϊκή ς επα ρκεϊας καϊ τα κρϊτή ρϊα σχετϊκα  
με τήν τεχνϊκή  καϊ επαγγελματϊκή  ϊκανο τήτα, ε νας οϊκονομϊκο ς φορε ας μπορεϊ , να στήρϊ ζεταϊ στϊς 
ϊκανο τήτες α λλων φορε ων, ασχε τως τής νομϊκή ς φυ σής των δεσμω ν του με αυτου ς. Στήν περίπτωσή 
αυτή, αποδεϊκνύουν ότϊ θα έχουν στή δϊάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με τήν προσκόμϊσή τής 
σχετϊκής δέσμευσής των φορέων στήν ϊκανότήτα των οποίων στήρίζονταϊ. 

Όσον αφορα  τα κρϊτή ρϊα που σχετϊ ζονταϊ με τους τϊ τλους σπουδω ν καϊ τα επαγγελματϊκα  προσο ντα 
που ορϊ ζονταϊ στήν περϊ πτωσή στ του Με ρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετϊκή  επαγγελματϊκή  εμπεϊρϊ α, οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς, μπορου ν να βασϊ ζονταϊ 
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στϊς ϊκανο τήτες α λλων φορε ων μο νο εα ν οϊ τελευταϊ οϊ θα εκτελε σουν τϊς εργασϊ ες ή  τϊς υπήρεσϊ ες γϊα 
τϊς οποϊ ες απαϊτου νταϊ οϊ συγκεκρϊμε νες ϊκανο τήτες. 

Όταν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας στήρϊ ζεταϊ στϊς ϊκανο τήτες α λλων φορε ων ο σον αφορα  τα κρϊτή ρϊα που 
σχετϊ ζονταϊ με τήν οϊκονομϊκή  καϊ χρήματοοϊκονομϊκή  επα ρκεϊα, ο οϊκονομϊκο ς φορε ας καϊ αυτοϊ  οϊ 
φορεϊ ς εϊ ναϊ απο  κοϊνου  υπευ θυνοϊ139 γϊα τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περϊ πτωσή ε νωσής οϊκονομϊκω ν φορε ων, ή ε νωσή μπορεϊ  να στήρϊ ζεταϊ στϊς ϊκανο τήτες των 
συμμετεχο ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φορε ων (γϊα τα κρϊτή ρϊα τής οϊκονομϊκή ς καϊ 
χρήματοοϊκονομϊκή ς επα ρκεϊας καϊ τα κρϊτή ρϊα σχετϊκα  με τήν τεχνϊκή  καϊ επαγγελματϊκή  ϊκανο τήτα). 
 
Η αναθε τουσα αρχή  ελε γχεϊ, συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 23 τής παρου σας, εα ν οϊ φορεϊ ς, στϊς 
ϊκανο τήτες των οποϊ ων προτϊ θεταϊ να στήρϊχθεϊ  ο προσφε ρων, πλήρου ν τα σχετϊκα  κρϊτή ρϊα επϊλογή ς 
καϊ, εα ν συντρε χουν λο γοϊ αποκλεϊσμου  κατα  τα ορϊζο μενα στήν παρου σα δϊακή ρυξή.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαϊτεί από τον οϊκονομϊκό φορέα να αντϊκαταστήσεϊ έναν φορέα που δεν πλήροί 
σχετϊκό κρϊτήρϊο επϊλογής ή γϊα τον οποίο συντρέχουν οϊ λόγοϊ αποκλεϊσμού του άρθρου 22.Α τής 
παρούσας. 
 
Η αντϊκατα στασή του φορε α, στϊς ϊκανο τήτες του οποϊ ου στήρϊ ζεταϊ ο οϊκονομϊκο ς φορε ας που δεν 
πλήροϊ  σχετϊκο  κρϊτή ρϊο επϊλογή ς  ή  γϊα τον οποϊ ον συντρε χουν λο γοϊ αποκλεϊσμου  τής παρου σας, 
γϊ νεταϊ κατο πϊν προ σκλήσής προς τον οϊκονομϊκο  φορε α, εντο ς τρϊα ντα (30) ήμερω ν απο  τήν 
ήμερομήνϊ α κοϊνοποϊ ήσής τής προ σκλήσής στον οϊκονομϊκο  φορε α, γϊα κα θε τρϊ το στϊς ϊκανο τήτες του 
οποϊ ου στήρϊ ζεταϊ, στο πλαϊ σϊο τής παρου σας δϊαδϊκασϊ ας ανα θεσής συ μβασής. Ο φορε ας με τον οποϊ ο 
αντϊκαθϊ σταταϊ ο φορε ας του προήγου μενου εδαφϊ ου δεν επϊτρε πεταϊ να αντϊκατασταθεϊ  εκ νε ου. 
 

Η εκτε λεσή των ......140 γϊ νεταϊ υποχρεωτϊκα  απο  τον προσφε ροντα ή , αν ή προσφορα  υποβα λλεταϊ απο  
ε νωσή οϊκονομϊκω ν φορε ων, απο  ε ναν απο  τους συμμετε χοντες στήν ε νωσή αυτή . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής141 
 

23.1 Κατα  τήν υποβολή  προσφορω ν οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς υποβα λλουν το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποϊ ο 
ϊσοδυναμεϊ  με  ενήμερωμε νή υπευ θυνή δή λωσή, με τϊς συνε πεϊες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντϊκατα στασή των πϊστοποϊήτϊκω ν που εκδϊ δουν δήμο σϊες αρχε ς ή  
τρϊ τα με ρή, επϊβεβαϊω νοντας ο τϊ ο εν λο γω οϊκονομϊκο ς φορε ας πλήροϊ  τϊς ακο λουθες πρου ποθε σεϊς: 
α) δεν βρϊ σκεταϊ σε μϊ α απο  τϊς καταστα σεϊς του α ρθρου 22 Α τής παρου σας, 
β) πλήροϊ  τα σχετϊκα  κρϊτή ρϊα επϊλογή ς τα οποϊ α ε χουν καθορϊσθεϊ , συ μφωνα με το α ρθρο 22 Β-Ε τής 
παρου σας. 
 
Σε οποϊοδή ποτε χρονϊκο  σήμεϊ ο κατα  τή δϊα ρκεϊα τής δϊαδϊκασϊ ας, μπορεϊ  να ζήτήθεϊ  απο  τους 
προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα ή  ορϊσμε να δϊκαϊολογήτϊκα  τής επο μενής παραγρα φου, ο ταν αυτο  
απαϊτεϊ ταϊ γϊα τήν ορθή  δϊεξαγωγή  τής δϊαδϊκασϊ ας. 
 
Το ΕΕΕΣ φε ρεϊ υπογραφή  με ήμερομήνϊ α εντο ς του χρονϊκου  δϊαστή ματος, κατα  το οποϊ ο μπορου ν να 
υποβα λονταϊ προσφορε ς.  
 
Αν στο δϊα στήμα που μεσολαβεϊ  μεταξυ  τής ήμερομήνϊ ας υπογραφή ς του ΕΕΕΣ καϊ τής καταλήκτϊκή ς 
ήμερομήνϊ ας υποβολή ς προσφορω ν ε χουν επε λθεϊ μεταβολε ς στα δήλωθε ντα στοϊχεϊ α, εκ με ρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οϊκονομϊκο ς φορε ας αποσυ ρεϊ τήν προσφορα  του, χωρϊ ς να απαϊτεϊ ταϊ απο φασή τής 
αναθε τουσας αρχή ς. Στή συνε χεϊα μπορεϊ  να τήν υποβα λεϊ εκ νε ου με επϊ καϊρο ΕΕΕΣ.142. 
 
Ο οϊκονομϊκο ς φορε ας δυ ναταϊ να δϊευκρϊνϊ ζεϊ τϊς δήλω σεϊς καϊ πλήροφορϊ ες που παρε χεϊ στο ΕΕΕΣ με 
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συνοδευτϊκή  υπευ θυνή δή λωσή, τήν οποϊ α υποβα λλεϊ μαζϊ  με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  τήν υποβολή  του ΕΕΕΣ, καθω ς καϊ τής συνοδευτϊκή ς υπευ θυνής δή λωσής, εϊ ναϊ δυνατή , με μο νή 
τήν υπογραφή  του κατα  περϊ πτωσή εκπροσω που του οϊκονομϊκου  φορε α, ή προκαταρκτϊκή  απο δεϊξή 
των λο γων αποκλεϊσμου  που αναφε ρονταϊ στο α ρθρο 22.Α.1 τής παρου σας, γϊα το συ νολο των 
φυσϊκω ν προσω πων που εϊ ναϊ με λή του δϊοϊκήτϊκου , δϊευθυντϊκου  ή  εποπτϊκου  οργα νου του ή  ε χουν 
εξουσϊ α εκπροσω πήσής, λή ψής αποφα σεων ή  ελε γχου σε αυτο ν 143. 
 
Ως εκπρο σωπος του οϊκονομϊκου  φορε α, γϊα τήν εφαρμογή  του παρο ντος, νοεϊ ταϊ ο νο μϊμος 
εκπρο σωπος αυτου , ο πως προκυ πτεϊ απο  το ϊσχυ ον καταστατϊκο  ή  το πρακτϊκο  εκπροσω πήσή ς του 
κατα  το χρο νο υποβολή ς τής προσφορα ς ή  το αρμοδϊ ως εξουσϊοδοτήμε νο φυσϊκο  προ σωπο να 
εκπροσωπεϊ  τον οϊκονομϊκο  φορε α γϊα δϊαδϊκασϊ ες συ ναψής συμβα σεων ή  γϊα τή συγκεκρϊμε νή 
δϊαδϊκασϊ α συ ναψής συ μβασής144. 

Ο οϊκονομϊκός φορέας φέρεϊ τήν υποχρέωσή, να δήλώσεϊ, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεϊα στήν 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα τήν αποκλεϊστϊκή αρμοδϊότήτα ελέγχου γϊα τήν τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεϊσμού145, τήν κατάστασή του σε σχέσή με τους λόγους που προβλέπονταϊ στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 καϊ στο άρθρο 22.Α  τής παρούσής146 καϊ ταυτόχρονα να επϊκαλεσθεί καϊ τυχόν λήφθέντα 
μέτρα προς αποκατάστασή τής αξϊοπϊστίας του. 

Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ, κατα  τήν απα ντήσή οϊκονομϊκου  φορε α στο ερω τήμα του ΕΕΕΣ ή  α λλου αντϊ στοϊχου 
εντυ που ή  δή λωσής γϊα συ ναψή συμφωνϊω ν με α λλους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς με στο χο τή στρε βλωσή 
του ανταγωνϊσμου , ή συνδρομή  περϊστα σεων, ο πως ή τρϊετή ς παραγραφή  τής παρ. 10 του α ρθρου 73, 
περϊ  λο γων αποκλεϊσμου , ή  ή εφαρμογή  τής παρ. 3β του α ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυ εταϊ 
στο σχετϊκο  πεδϊ ο που προβα λλεϊ κατο πϊν θετϊκή ς απα ντήσής. 
 
Οϊ προήγου μενες αρνήτϊκε ς απαντή σεϊς στο ανωτε ρω ερω τήμα του ΕΕΕΣ ή  α λλου αντϊ στοϊχου εντυ που 
ή  δή λωσής, απο  οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς οϊ οποϊ οϊ εμπϊ πτουν στο πεδϊ ο εφαρμογή ς τής παρ. 3β του α ρθρου 
44 του ν. 3959/2011, δεν στοϊχεϊοθετου ν τον λο γο αποκλεϊσμου  των περ. ζ’ ή / καϊ θ’ τής παρ. 4 του 
α ρθρου 73 του παρο ντος καϊ δεν απαϊτεϊ ταϊ να δήλωθου ν κατα  τή συμπλή ρωσή του ΕΕΕΣ καϊ κα θε 
αντϊ στοϊχου εντυ που. 
 
Όσον αφορα  τϊς υποχρεω σεϊς  γϊα τήν καταβολή  φο ρων ή  εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής (περ. α’ καϊ 
β’ τής παρ. 2 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε ς θεωρεϊ ταϊ ο τϊ δεν ε χουν αθετήθεϊ  εφο σον δεν 
ε χουν καταστεϊ  λήξϊπρο θεσμες ή  εφο σον ε χουν υπαχθεϊ  σε δεσμευτϊκο  δϊακανονϊσμο  που τήρεϊ ταϊ. 
Στήν περϊ πτωσή αυτή , ο οϊκονομϊκο ς φορε ας δεν υποχρεου ταϊ να απαντή σεϊ καταφατϊκα  στο σχετϊκο  
πεδϊ ο του ΕΕΕΣ, με το οποϊ ο ερωτα ταϊ εα ν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας ε χεϊ ανεκπλή ρωτες υποχρεω σεϊς ο σον 
αφορα  στήν καταβολή  φο ρων ή  εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής ή , κατα  περϊ πτωσή, εα ν ε χεϊ 
αθετή σεϊ τϊς παραπα νω υποχρεω σεϊς του. 147 
 
Στήν περϊ πτωσή υποβολή ς προσφορα ς απο  ε νωσή οϊκονομϊκω ν φορε ων, το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο 
Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ), υποβα λλεταϊ χωρϊστα  απο  κα θε με λος τής ε νωσής. 
 
Στήν περϊ πτωσή που προσφε ρων οϊκονομϊκο ς φορε ας δήλω νεϊ στο Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) τήν προ θεσή  του γϊα ανα θεσή υπεργολαβϊ ας, υποβα λλεϊ μαζϊ  με το δϊκο  του ΕΕΕΣ καϊ 
το ΕΕΕΣ  του υπεργολα βου. 

 
Στήν περϊ πτωσή που προσφε ρων οϊκονομϊκο ς φορε ας στήρϊ ζεταϊ στϊς ϊκανο τήτες ενο ς ή  περϊσσο τερων 
φορε ων υποβα λλεϊ μαζϊ  με το δϊκο  του ΕΕΕΣ καϊ το ΕΕΕΣ κα θε φορε α, στϊς ϊκανο τήτες του οποϊ ου 
στήρϊ ζεταϊ. 
 
Τε λος, επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ οϊ προσφε ροντες δήλω νουν το ανεκτε λεστο υπο λοϊπο εργολαβϊκω ν 
συμβα σεων στο Με ρος IV του ΕΕΕΣ, Ενο τήτα Β («Οϊκονομϊκή  καϊ Χρήματοοϊκονομϊκή  Επα ρκεϊα»), στο 
πεδϊ ο «Λοϊπε ς οϊκονομϊκε ς ή  χρήματοοϊκονομϊκε ς απαϊτή σεϊς». 
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23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δϊκαϊ ωμα συμμετοχή ς καϊ οϊ ο ροϊ καϊ πρου ποθε σεϊς συμμετοχή ς, ο πως ορϊ στήκαν στα α ρθρα 21 καϊ 
22 τής παρου σας, κρϊ νονταϊ: 
α) κατα  τήν υποβολή  τής προσφορα ς, με τήν υποβολή  του ΕΕΕΣ,  
β) κατα  τήν υποβολή  των δϊκαϊολογήτϊκω ν κατακυ ρωσής, συ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (α  ε ως δ) καϊ  
γ)κατα  τήν εξε τασή τής υπευ θυνής δή λωσής, συ μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 του α ρθρου 105 του 
ν.4412/16, καϊ στο α ρθρο 4.2  (ε) τής παρου σας. 
 
Στήν περϊ πτωσή που προσφε ρων οϊκονομϊκο ς φορε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρϊ ζεταϊ στϊς ϊκανο τήτες 
α λλων φορε ων, συ μφωνα με το α ρθρο 22.ΣΤ τής παρου σας, οϊ φορεϊ ς στήν ϊκανο τήτα των οποϊ ων 
στήρϊ ζεταϊ ο προσφε ρων οϊκονομϊκο ς φορε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υποχρεου νταϊ στήν υποβολή  των 
δϊκαϊολογήτϊκω ν που αποδεϊκνυ ουν ο τϊ δεν συντρε χουν οϊ λο γοϊ αποκλεϊσμου  του α ρθρου 22 Α τής 
παρου σας καϊ ο τϊ πλήρου ν τα σχετϊκα  κρϊτή ρϊα επϊλογή ς κατα  περϊ πτωσή (α ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς δεν υποχρεου νταϊ να υποβα λλουν δϊκαϊολογήτϊκα  ή  α λλα αποδεϊκτϊκα  στοϊχεϊ α, 
αν καϊ στο με τρο που ή αναθε τουσα αρχή  ε χεϊ τή δυνατο τήτα να λαμβα νεϊ τα πϊστοποϊήτϊκα  ή  τϊς 
συναφεϊ ς πλήροφορϊ ες απευθεϊ ας με σω προ σβασής σε εθνϊκή  βα σή δεδομε νων σε οποϊοδή ποτε κρα τος 
- με λος τής Ένωσής, ή οποϊ α δϊατϊ θεταϊ δωρεα ν, ο πως εθνϊκο  μήτρω ο συμβα σεων, εϊκονϊκο  φα κελο 
επϊχεϊ ρήσής, ήλεκτρονϊκο  συ στήμα αποθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα προεπϊλογή ς. Η δή λωσή γϊα τήν 
προ σβασή σε εθνϊκή  βα σή δεδομε νων εμπερϊε χεταϊ στο Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
Η δή λωσή γϊα τήν προ σβασή σε εθνϊκή  βα σή δεδομε νων εμπερϊε χεταϊ  στο Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), στο οποϊ ο περϊε χονταϊ επϊ σής οϊ πλήροφορϊ ες που απαϊτου νταϊ γϊα τον 
συγκεκρϊμε νο σκοπο , ο πως ή ήλεκτρονϊκή  δϊευ θυνσή τής βα σής δεδομε νων, τυχο ν δεδομε να 
αναγνω ρϊσής καϊ, κατα  περϊ πτωσή, ή απαραϊ τήτή δή λωσή συναϊ νεσής.  
 
Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς δεν υποχρεου νταϊ να υποβα λουν δϊκαϊολογήτϊκα , ο ταν ή αναθε τουσα αρχή  που 
ε χεϊ αναθε σεϊ τή συ μβασή δϊαθε τεϊ ή δή τα δϊκαϊολογήτϊκα  αυτα . 
 
Όλα τα αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα του α ρθρου 23.3 ε ως 23.10 τής παρου σας, υποβα λλονταϊ καϊ γϊ νονταϊ 
αποδεκτα , συ μφωνα με τα αναλυτϊκα  ορϊζο μενα στο α ρθρο 4.2 (β) τής παρου σας. Τα αποδεϊκτϊκά 
έγγραφα συντάσσονταϊ στήν ελλήνϊκή γλώσσα ή συνοδεύονταϊ από επίσήμή μετάφρασή τους στήν 
ελλήνϊκή γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 τής παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζήτεί από 
προσφέροντες, σε οποϊοδήποτε χρονϊκό σήμείο κατά τή δϊάρκεϊα τής δϊαδϊκασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορϊσμένα δϊκαϊολογήτϊκά, όταν αυτό απαϊτείταϊ γϊα τήν ορθή δϊεξαγωγή τής δϊαδϊκασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρϊνο ς ανα δοχος, κατο πϊν σχετϊκή ς ήλεκτρονϊκή ς προ σκλήσής απο  τήν αναθε τουσα αρχή , 
υποβα λλεϊ τα ακο λουθα δϊκαϊολογήτϊκα , κατα  τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 4.2 τής παρου σας148: 

Γϊα τήν απο δεϊξή τής μή συνδρομή ς των λο γων αποκλεϊσμου  του άρθρου 22Α, ο προσωρϊνο ς ανα δοχος 
υποβα λλεϊ  αντϊ στοϊχα τα παρακα τω δϊκαϊολογήτϊκα : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή , ελλεϊ ψεϊ αυτου , ϊσοδυ ναμου εγγρα φου που εκδϊ δεταϊ απο  
αρμο δϊα δϊκαστϊκή  ή  δϊοϊκήτϊκή  αρχή  του κρα τους-με λους ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που 
εϊ ναϊ εγκατεστήμε νος ο εν λο γω οϊκονομϊκο ς φορε ας, απο  το οποϊ ο προκυ πτεϊ ο τϊ πλήρου νταϊ αυτε ς οϊ 

πρου ποθε σεϊς, που να ε χεϊ εκδοθεϊ  ε ως τρεϊς (3) μή νες πρϊν απο  τήν υποβολή  του149. Η υποχρε ωσή 
προσκο μϊσής του ως α νω αποσπα σματος αφορα  καϊ τα προ σωπα των τελευταϊ ων  τεσσα ρων εδαφϊ ων  
τής παραγρα φου Α.1 του α ρθρου 22. 
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(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πϊστοποϊήτϊκο  που εκδϊ δεταϊ απο  τήν αρμο δϊα αρχή  του 
οϊκεϊ ου κρα τους - με λους ή  χω ρας, περϊ  του ο τϊ ε χουν εκπλήρωθεϊ  οϊ υποχρεω σεϊς του οϊκονομϊκου  
φορε α, ο σον αφορα  στήν καταβολή  φο ρων (φορολογική ενημερότητα) καϊ στήν καταβολή  των 
εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής (ασφαλιστική ενημερότητα)150, συ μφωνα με τήν ϊσχυ ουσα 
νομοθεσϊ α του κρα τους εγκατα στασής ή  τήν ελλήνϊκή  νομοθεσϊ α αντϊ στοϊχα, που να είναϊ εν ϊσχύ κατά 
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στήν περίπτωσή που δεν αναφέρεταϊ σε αυτό χρόνος ϊσχύος, που να 
έχεϊ εκδοθεί έως τρεϊς (3) μήνες πρϊν από τήν υποβολή του151. 

Γϊα τους προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ ή  εκτελου ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετϊκα  
δϊκαϊολογήτϊκα  που υποβα λλονταϊ εϊ ναϊ: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδϊ δεταϊ απο  τήν Ανεξα ρτήτή Αρχή  Δήμοσϊ ων 
Εσο δων (Α.Α.Δ.Ε.), γϊα τον οϊκονομϊκο  φορε α καϊ γϊα τϊς κοϊνοπραξϊ ες στϊς οποϊ ες συμμετε χεϊ γϊα τα 
δήμο σϊα ε ργα που εϊ ναϊ σε εξε λϊξή. Οϊ αλλοδαποϊ  προσφε ροντες θα υποβα λλουν υπευ θυνή δή λωσή152 
περϊ  του ο τϊ δεν ε χουν υποχρε ωσή καταβολή ς φο ρων στήν Ελλα δα. Σε περϊ πτωσή που ε χουν τε τοϊα 
υποχρε ωσή θα υποβα λλουν σχετϊκο  αποδεϊκτϊκο  τής  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με 
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]153 

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

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδϊ δεταϊ απο  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλϊστϊκή  
ενήμερο τήτα καλυ πτεϊ τϊς ασφαλϊστϊκε ς υποχρεω σεϊς του προσφε ροντος οϊκονομϊκου  φορε α α) ως 
φυσϊκο  ή  νομϊκο  προ σωπο γϊα το προσωπϊκο  τους με σχε σή εξαρτήμε νής εργασϊ ας, β) γϊα ε ργα που 
εκτελεϊ  μο νος του ή  σε κοϊνοπραξϊ α καθω ς καϊ γ)  γϊα τα στελε χή-μήχανϊκου ς του που στελεχω νουν το 
πτυχϊ ο τής εργολήπτϊκή ς επϊχεϊ ρήσής καϊ που ε χουν υποχρε ωσή ασφα λϊσής στον eΕΦΚΑ (τομε ας 
πρω ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οϊ εγκατεστήμε νοϊ στήν Ελλα δα οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς υποβα λλουν αποδεϊκτϊκο  
ασφαλϊστϊκή ς ενήμερο τήτας (κυ ρϊας καϊ επϊκουρϊκή ς ασφα λϊσής) γϊα το προσωπϊκο  τους με σχε σή 
εξαρτήμε νής εργασϊ ας. Δεν αποτελου ν απο δεϊξή ενήμερο τήτας τής προσφε ρουσας εταϊρϊ ας, 
αποδεϊκτϊκα  ασφαλϊστϊκή ς ενήμερο τήτας  των φυσϊκω ν προσω πων που στελεχω νουν το πτυχϊ ο τής 
εταϊρϊ ας ως εταϊ ροϊ. Οϊ αλλοδαποϊ  προσφε ροντες (φυσϊκα  καϊ νομϊκα  προ σωπα), που δεν υποβα λουν 
τα α νω αποδεϊκτϊκα , υποβα λλουν υπευ θυνή δή λωσή περϊ  του ο τϊ δεν απασχολου ν προσωπϊκο , γϊα το 
οποϊ ο υπα ρχεϊ υποχρε ωσή ασφα λϊσής σε ήμεδαπου ς ασφαλϊστϊκου ς οργανϊσμου ς. Αν απασχολου ν 
τε τοϊο προσωπϊκο , πρε πεϊ να υποβα λλουν σχετϊκο  αποδεϊκτϊκο  ασφαλϊστϊκή ς ενήμερο τήτας 
εκδϊδο μενο απο  τον eΕΦΚΑ.  

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

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

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφε ροντος ο τϊ δεν ε χεϊ εκδοθεϊ  δϊκαστϊκή  ή  δϊοϊκήτϊκή  απο φασή με 
τελεσϊ δϊκή καϊ δεσμευτϊκή  ϊσχυ  γϊα τήν αθε τήσή των υποχρεω σεω ν του ο σον αφορα  στήν καταβολή  
φο ρων ή  εϊσφορω ν κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής.  
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(γ) γϊα τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22154: πϊστοποϊήτϊκο  που εκδϊ δεταϊ απο  τήν αρμο δϊα 
δϊκαστϊκή  ή  δϊοϊκήτϊκή  αρχή  του οϊκεϊ ου κρα τους - με λους ή  χω ρας, που να ε χεϊ εκδοθεϊ  ε ως τρεϊς (3) 
μή νες πρϊν απο  τήν υποβολή  του155.  
 
Γϊα τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγκαταστήμε νοϊ ή  εκτελου ν ε ργα στήν Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»156, με το οποϊ ο βεβαϊω νεταϊ ο τϊ δεν 
τελου ν υπο  πτω χευσή, πτωχευτϊκο  συμβϊβασμο , αναγκαστϊκή  δϊαχεϊ ρϊσή, δεν ε χουν υπαχθεϊ  σε 
δϊαδϊκασϊ α εξυγϊ ανσής  καθω ς καϊ  ο τϊ το νομϊκο  προ σωπο δεν ε χεϊ τεθεϊ  υπο  εκκαθα ρϊσή με δϊκαστϊκή  
απο φασή. Το εν λο γω πϊστοποϊήτϊκο  εκδϊ δεταϊ απο  το αρμο δϊο πρωτοδϊκεϊ ο τής ε δρας του οϊκονομϊκου  
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 τϊς κεϊ μενες δϊατα ξεϊς, ως κα θε 
φορα  ϊσχυ ουν.  Τα φυσϊκα  προ σωπα δεν υποβα λλουν πϊστοποϊήτϊκο  περϊ  μή θε σής σε εκκαθα ρϊσή.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονταϊ στο taxisnet,  
από τήν οποία να προκύπτεϊ ή μή αναστολή τής επϊχεϊρήματϊκής δραστήρϊότήτάς τους. 

 
Προκεϊμένου γϊα τα σωματεία καϊ τους συνεταϊρϊσμούς, το Ενϊαίο Πϊστοποϊήτϊκό Δϊκαστϊκής 
Φερεγγυότήτας εκδίδεταϊ γϊα τα σωματεία από το αρμόδϊο Πρωτοδϊκείο, καϊ γϊα τους συνεταϊρϊσμούς 
γϊα το χρονϊκό δϊάστήμα έως τϊς 31.12.2019 από το Εϊρήνοδϊκείο καϊ μετά τήν παραπάνω ήμερομήνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κρα τος-με λος ή  χω ρα δεν εκδϊ δεϊ τα υπο  των περ. (α), (β) καϊ (γ) πϊστοποϊήτϊκα  ή  ο που τα 
πϊστοποϊήτϊκα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τϊς περϊπτω σεϊς υπο   1 καϊ 2 καϊ 4 (β) του α ρθρου 22 Α, το 
ε γγραφο ή  το πϊστοποϊήτϊκο  μπορεϊ  να αντϊκαθϊ σταταϊ απο  ε νορκή βεβαϊ ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στϊς χω ρες ο που δεν προβλε πεταϊ ε νορκή βεβαϊ ωσή, απο  υπευ θυνή δή λωσή του ενδϊαφερομε νου 
ενω πϊον αρμο δϊας δϊκαστϊκή ς ή  δϊοϊκήτϊκή ς αρχή ς, συμβολαϊογρα φου ή  αρμο δϊου επαγγελματϊκου  ή  
εμπορϊκου  οργανϊσμου  του κρα τους με λους ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που εϊ ναϊ 
εγκατεστήμε νος ο οϊκονομϊκο ς φορε ας. 

Στήν περϊ πτωσή αυτή  οϊ αρμο δϊες δήμο σϊες αρχε ς παρε χουν επϊ σήμή δή λωσή στήν οποϊ α αναφε ρεταϊ 
ο τϊ δεν εκδϊ δονταϊ τα ε γγραφα ή  τα  πϊστοποϊήτϊκα  τής παρου σας παραγρα φου ή  ο τϊ τα ε γγραφα ή  τα  
πϊστοποϊήτϊκα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τϊς περϊπτω σεϊς που αναφε ρονταϊ στα υπο   1 καϊ 2 καϊ 4 (β) 
του α ρθρου 22 Α τής παρου σας  

Οϊ επϊ σήμες δήλω σεϊς καθϊ στανταϊ δϊαθε σϊμες με σω του επϊγραμμϊκου  αποθετήρϊ ου πϊστοποϊήτϊκω ν 
(e-Certis) 157 του α ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Γϊα τϊς λοϊπε ς περϊπτω σεϊς τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22158, υποβα λλεταϊ υπευ θυνή 
δή λωσή του προσφε ροντος ο τϊ δεν συντρε χουν στο προ σωπο  του οϊ ορϊζο μενοϊ λο γοϊ αποκλεϊσμου 159. 

Εϊδϊκα  γϊα τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22160, γϊα τϊς εργολήπτϊκε ς 
επϊχεϊρή σεϊς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα λλονταϊ πϊστοποϊήτϊκα  χορήγου μενα απο  τα 
αρμο δϊα επϊμελήτή ρϊα καϊ φορεϊ ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ο πως προβλε πεταϊ στή με αρϊθ. 
Δ15/οϊκ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απο φασή, περϊ  ενήμερο τήτας πτυχϊ ου, ο πως ϊσχυ εϊ, απο  τα 
οποϊ α αποδεϊκνυ εταϊ ο τϊ τα προ σωπα με βεβαϊ ωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχω νουν τήν εργολήπτϊκή  
επϊχεϊ ρήσή, δεν ε χουν δϊαπρα ξεϊ σοβαρο  επαγγελματϊκο  παρα πτωμα. 

Μετα  τή λή ξή ϊσχυ ος των μεταβατϊκω ν δϊατα ξεων του α ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 καϊ τήν πλή ρή 
ε ναρξή ϊσχυ ος των δϊατα ξεω ν του τελευταϊ ου, γϊα τϊς εγγεγραμμε νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολήπτϊκε ς 
επϊχεϊρή σεϊς, ή μή συνδρομή  του ως α νω λο γου αποκλεϊσμου  περϊ  σοβαρου  επαγγελματϊκου  
παραπτω ματος, αποδεϊκνυ εταϊ με τήν υποβολή  του πϊστοποϊήτϊκου  του Τμή ματος ΙΙ του εν λο γω 
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μήτρω ου που συνϊστα  επϊ σήμο κατα λογο, συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 47 του 
ως α νω π.δ. 

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

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

Γϊα τήν απο δεϊξή τής μή συνδρομή ς του λο γου αποκλεϊσμου  τής παραγρα φου Α.5 του α ρθρου 22  
υποβα λλονταϊ, εφο σον ο προσωρϊνο ς ανα δοχος εϊ ναϊ ανω νυμή εταϊρϊ α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 161, εφόσον ο προσωρϊνός ανάδοχος είναϊ ανώνυμή 
εταϊρία ή νομϊκό πρόσωπο στή μετοχϊκή σύνθεσή του οποίου συμμετέχεϊ ανώνυμή εταϊρεία ή νομϊκό 
πρόσωπο τής αλλοδαπής  που αντϊστοϊχεί σε ανώνυμή εταϊρεία 162 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Γϊα τήν απόδεϊξή τής εξαίρεσής από τήν υποχρέωσή ονομαστϊκοποίήσής των μετοχών τους κατά τήν 
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά τήν εξαίρεσή τής περ. β) του ίδϊου άρθρου, γϊα τήν απόδεϊξή του ελέγχου δϊκαϊωμάτων 
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόμενής εταϊρείας καϊ, εάν αυτή είναϊ δϊαφορετϊκή του 
προσωρϊνού αναδόχου,  πρόσθετή υπεύθυνή δήλωσή του τελευταίου, στϊς οποίες αναφέρονταϊ οϊ 
επϊχεϊρήσεϊς επενδύσεων, οϊ εταϊρείες δϊαχείρϊσής κεφαλαίων/ενεργήτϊκού ή κεφαλαίων 
επϊχεϊρήματϊκών συμμετοχών, ανά περίπτωσή καϊ το συνολϊκό ποσοστό των δϊκαϊωμάτων ψήφου που 
ελέγχουν στήν ελεγχόμενή από αυτές εταϊρεία. 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. 163 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πϊστοποϊήτϊκο  ΓΕΜΗ, απο  το οποϊ ο να προκυ πτεϊ ο τϊ οϊ μετοχε ς εϊ ναϊ ονομαστϊκε ς που να έχεϊ εκδοθεί 
έως τρϊάντα (30) εργάσϊμες ήμέρες πρϊν από τήν υποβολή του.164 
- Αναλυτϊκή  κατα στασή με τα στοϊχεϊ α των μετο χων τής εταϊρεϊ ας καϊ τον αρϊθμο  των μετοχω ν κα θε 
μετο χου (μετοχολο γϊο), ο πως τα στοϊχεϊ α αυτα  εϊ ναϊ καταχωρήμε να στο βϊβλϊ ο μετο χων τής εταϊρεϊ ας, 
το πολυ  τρϊα ντα (30) εργα σϊμες ήμε ρες  πρϊν απο  τήν ήμε ρα υποβολή ς τής προσφορα ς. 

Εϊδϊκο τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομϊ ζουν μο νο τήν αναλυτϊκή  κατα στασή με τα στοϊχεϊ α των μετο χων τής εταϊρεϊ ας καϊ τον 
αρϊθμο  των μετοχω ν κα θε μετο χου (μετοχολο γϊο), ο πως τα στοϊχεϊ α αυτα  εϊ ναϊ καταχωρήμε να στο 
βϊβλϊ ο μετο χων τής εταϊρεϊ ας, το πολυ  τρϊα ντα (30) εργα σϊμες ήμε ρες πρϊν απο  τήν ήμε ρα υποβολή ς 
τής προσφορα ς καθω ς ή απαϊ τήσή γϊα τήν υποβολή  του πϊστοποϊήτϊκου  απο  το οποϊ ο να προκυ πτεϊ 
ο τϊ οϊ μετοχε ς εϊ ναϊ ονομαστϊκε ς, καλυ πτεταϊ συ μφωνα με τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 23.9 τής παρου σας. 

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

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πϊστοποϊήτϊκό αρμόδϊας αρχής του κράτους τής έδρας, από το οποίο να προκύπτεϊ ότϊ οϊ 

μετοχές είναϊ ονομαστϊκές, 
ii) αναλυτϊκή κατάστασή μετόχων, με αρϊθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοϊχεία 

αυτά είναϊ καταχωρήμένα στο βϊβλίο μετόχων τής εταϊρείας με ήμερομήνία το πολύ 30 εργάσϊμες μέρες 
πρϊν τήν υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοϊχείο από το οποίο να προκύπτεϊ ή ονομαστϊκοποίήσή μέχρϊ φυσϊκού 
προσώπου των μετοχών, που έχεϊ συντελεστεί τϊς τελευταίες 30 (τρϊάντα) εργάσϊμες ήμέρες πρϊν τήν 
υποβολής τής προσφοράς.  
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Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωσή περί μή υποχρέωσής ονομαστϊκοποίήσής των μετοχών από αρμόδϊα αρχή, εφόσον 
υπάρχεϊ σχετϊκή πρόβλεψή, δϊαφορετϊκά προσκομίζεταϊ υπεύθυνή δήλωσή του δϊαγωνϊζόμενου, 

ii) έγκυρή καϊ ενήμερωμένή κατάστασή προσώπων που κατέχουν τουλάχϊστον 1% των 
μετοχών ή δϊκαϊωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τήρείταϊ τέτοϊα κατάστασή, προσκομίζεταϊ σχετϊκή κατάστασή προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχϊστον ένα τοϊς εκατό (1%) των μετοχών ή δϊκαϊωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τήν 
τελευταία Γενϊκή Συνέλευσή, αν τα πρόσωπα αυτά είναϊ γνωστά στήν εταϊρεία. Σε αντίθετή περίπτωσή, 
ή εταϊρεία αϊτϊολογεί τους λόγους που δεν είναϊ γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ή δε αναθέτουσα αρχή 
δεν δϊαθέτεϊ δϊακρϊτϊκή ευχέρεϊα κατά τήν κρίσή τής αϊτϊολογίας αυτής. Εναπόκεϊταϊ στήν αναθέτουσα 
αρχή να αποδείξεϊ τή δυνατότήτα τής εταϊρείας να υποβάλλεϊ τήν προαναφερόμενή κατάστασή, 
δϊαφορετϊκά ή μή υποβολή τής σχετϊκής κατάστασής δεν επϊφέρεϊ έννομες συνέπεϊες σε βάρος τής 
εταϊρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπεϊ να είναϊ επϊκυρωμένα από τήν κατά νόμον αρμόδϊα αρχή του κράτους 
τής έδρας του υποψήφίου καϊ να συνοδεύονταϊ από επίσήμή μετάφρασή στήν ελλήνϊκή. 
       
Ελλεϊ ψεϊς στα δϊκαϊολογήτϊκα  ονομαστϊκοποϊ ήσής των μετοχω ν συμπλήρω νονταϊ, κατα  το α ρθρο 9 τής 
παρου σας. 

Περαϊτε ρω, πρϊν την υπογραφή της σύμβασης υποβα λλεταϊ ή υπευ θυνή δή λωσή τής κοϊνή ς απο φασής 
των Υπουργω ν Ανα πτυξής καϊ Επϊκρατεϊ ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμε νή 
συ μφωνα με το α ρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Γϊα τήν περϊ πτωσή του α ρθρου 22.Α.9. τής παρου σας δϊακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή του 
προσφε ροντος ο τϊ δεν ε χεϊ εκδοθεϊ  σε βα ρος του απο φασή αποκλεϊσμου . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα  τήν καταλλήλο τήτα γϊα τήν α σκήσή τής επαγγελματϊκή ς δραστήρϊο τήτας, οϊ 
προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ στήν Ελλα δα υποβα λλουν βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
με χρϊ τή λή ξή τής μεταβατϊκή ς περϊο δου ϊσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, καϊ απο  
τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του τελευταϊ ου βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Τμή μα Ι του Μήτρω ου 
Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων Δήμοσϊ ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)165, ή  βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στα Μήτρω α 
Περϊφερεϊακω ν Ενοτή των, ανα  περϊ πτωσή, στήν κατήγορϊ α 3η και άνω, για έργα Οδοποιίας. 
 
(β) Οϊ προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ σε λοϊπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαϊ κή ς Ένωσής 
προσκομϊ ζουν τϊς δήλω σεϊς καϊ πϊστοποϊήτϊκα  που περϊγρα φονταϊ στο Παρα ρτήμα XI του 
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οϊ προσφε ροντες που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νοϊ σε κρα τος με λος του Ευρωπαϊ κου  Οϊκονομϊκου  Χω ρου 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρϊ τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψεϊ καϊ κυρω σεϊ τή ΣΔΣ, στο βαθμο  που ή υπο  ανα θεσή 
δήμο σϊα συ μβασή καλυ πτεταϊ απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 καϊ 7 καϊ τϊς γενϊκε ς σήμεϊω σεϊς του 
σχετϊκου  με τήν Ένωσή Προσαρτή ματος I τής ως α νω Συμφωνϊ ας, ή  σε τρϊ τες χω ρες που δεν εμπϊ πτουν 
στήν προήγου μενή  περϊ πτωσή καϊ ε χουν συνα ψεϊ δϊμερεϊ ς ή  πολυμερεϊ ς συμφωνϊ ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα δϊαδϊκασϊω ν ανα θεσής δήμοσϊ ων συμβα σεων, προσκομϊ ζουν πϊστοποϊήτϊκο  αντϊ στοϊχου 
επαγγελματϊκου  ή  εμπορϊκου  μήτρω ου. Στήν περϊ πτωσή που χω ρα δεν τήρεϊ  τε τοϊο μήτρω ο, το 
ε γγραφο ή  το πϊστοποϊήτϊκο  μπορεϊ  να αντϊκαθϊ σταταϊ απο  ε νορκή βεβαϊ ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στϊς χω ρες ο που δεν προβλε πεταϊ ε νορκή βεβαϊ ωσή, απο  υπευ θυνή δή λωσή του ενδϊαφερομε νου 
ενω πϊον αρμο δϊας δϊκαστϊκή ς ή  δϊοϊκήτϊκή ς αρχή ς, συμβολαϊογρα φου ή  αρμο δϊου επαγγελματϊκου  ή  
εμπορϊκου  οργανϊσμου  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που εϊ ναϊ εγκατεστήμε νος ο οϊκονομϊκο ς 
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φορε ας, ο τϊ δεν τήρεϊ ταϊ τε τοϊο μήτρω ο καϊ ο τϊ ασκεϊ  τή δραστήρϊο τήτα του α ρθρου 21 τής παρου σας. 
 
 Τα ως α νω δϊκαϊολογήτϊκα  υπο  α), β) καϊ γ) γϊ νονταϊ αποδεκτα , εφο σον ε χουν εκδοθεϊ  ε ως τρϊα ντα 
(30) εργα σϊμες ήμε ρες πρϊν απο  τήν υποβολή  τους, εκτο ς αν συ μφωνα με τϊς εϊδϊκο τερες δϊατα ξεϊς 
ε κδοσής αυτω ν προβλε πεταϊ συγκεκρϊμε νος χρο νος ϊσχυ ος καϊ εϊ ναϊ σε ϊσχυ  κατα  τήν υποβολή  τους166 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οϊκονομϊκή  καϊ χρήματοοϊκονομϊκή  επα ρκεϊα των οϊκονομϊκω ν φορε ων αποδεϊκνυ εταϊ: 
 
(α) γϊα τϊς εγγεγραμμε νες εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς στο Μ.Ε.ΕΠ ή  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
• εϊ τε απο  τή βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποϊ α αποτελεϊ  τεκμή ρϊο των πλήροφορϊω ν που 

περϊε χεϊ, με χρϊ τή λή ξή τής μεταβατϊκή ς περϊο δου ϊσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, καϊ απο  τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του τελευταϊ ου, βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ 
του Μήτρω ου Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων Δήμοσϊ ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• εϊ τε, στήν περϊ πτωσή που οϊ απαϊτή σεϊς του α ρθρου 22.Γ δεν καλυ πτονταϊ  απο  τήν ως α νω  
βεβαϊ ωσή εγγραφή ς, με τήν υποβολή  ενο ς ή  περϊσσο τερων απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που 
προβλε πονταϊ στο Με ρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεϊκτϊκα  με σα γϊα τα κρϊτή ρϊα επϊλογή ς) 
του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κα θε περϊ πτωσή,  ή βεβαϊ ωσή εγγραφή ς μπορεϊ  να υποβα λλεταϊ γϊα τήν απο δεϊξή μο νο ορϊσμε νων 
απαϊτή σεων οϊκονομϊκή ς καϊ χρήματοοϊκονομϊκή ς επα ρκεϊας του α ρθρου 22.Γ, ενω  γϊα τήν απο δεϊξή 
των λοϊπω ν απαϊτή σεων μπορου ν να προσκομϊ ζονταϊ  ε να ή  περϊσσο τερα απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα 
που προβλε πονταϊ στο Με ρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανα λογα με τήν τϊθε μενή στο 
α ρθρο 22.Γ απαϊ τήσή. 
 
Εϊδϊκα , γϊα τήν απο δεϊξή τής απαϊ τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επϊτρεπτω ν ορϊ ων 
ανεκτε λεστου υπολοϊ που εργολαβϊκω ν συμβα σεων: 
• με τήν υποβολή  ενήμερο τήτας πτυχϊ ου εν ϊσχυ εϊ, συνοδευο μενής, ανα  περϊ πτωσή, απο  πϊ νακα 

ο λων των υπο  εκτε λεσή ε ργων (εϊ τε ως μεμονωμε νος ανα δοχος εϊ τε στο πλαϊ σϊο κοϊνοπραξϊ ας 
ή  υπεργολαβϊ ας) καϊ αναφορα  γϊα το ανεκτε λεστο υπο λοϊπο ανα  ε ργο καϊ το συνολϊκο  
ανεκτε λεστο, γϊα τα ε ργα που εϊ ναϊ υπο  εξε λϊξή καϊ δεν συμπερϊλαμβα νονταϊ στήν ενήμερο τήτα 
πτυχϊ ου ή  

• με τήν υποβολή  υπευ θυνής δή λωσής του προσωρϊνου  αναδο χου, συνοδευο μενής απο  πϊ νακα 
ο λων των υπο  εκτε λεσή ε ργων (εϊ τε ως μεμονωμε νος ανα δοχος εϊ τε στο πλαϊ σϊο κοϊνοπραξϊ ας 
ή  υπεργολαβϊ ας) καϊ αναφορα  γϊα το ανεκτε λεστο υπο λοϊπο ανα  ε ργο καϊ το συνολϊκο  
ανεκτε λεστο, γϊα τϊς εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς που δεν δϊαθε τουν ενήμερο τήτα πτυχϊ ου, κατα  
τϊς κεϊ μενες δϊατα ξεϊς.  

 
 
Εϊδϊκα  γϊα τους εγγεγραμμε νους στα Μήτρω α Περϊφερεϊακω ν Ενοτή των,  οϊ απαϊτή σεϊς του α ρθρου 
22.Γ αποδεϊκνυ ονταϊ με τήν υποβολή  ενο ς ή  περϊσσο τερων απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που 
προβλε πονταϊ στο Με ρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεϊκτϊκα  με σα γϊα τα κρϊτή ρϊα επϊλογή ς) του 
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οϊ αλλοδαποϊ  οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επίσημους καταλόγους ή  δϊαθε τουν 
πϊστοποϊήτϊκο  απο  οργανϊσμου ς πϊστοποϊ ήσής που συμμορφω νονταϊ με τα ευρωπαϊ κα  προ τυπα 
πϊστοποϊ ήσής, κατα  τήν ε ννοϊα του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να προσκομϊ ζουν στϊς αναθε τουσες αρχε ς πϊστοποϊήτϊκο  εγγραφή ς εκδϊδο μενο απο  τήν 
αρμο δϊα αρχή  ή  το πϊστοποϊήτϊκο  που εκδϊ δεταϊ απο  τον αρμο δϊο οργανϊσμο  πϊστοποϊ ήσής, κατα  τα 
ορϊζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καϊ στήν παρα γραφο 9 του παρο ντος α ρθρου . 
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(γ) Οϊ αλλοδαποϊ  οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που δεν εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επϊ σήμους καταλο γους ή  
δϊαθε τουν πϊστοποϊήτϊκο  απο  οργανϊσμου ς πϊστοποϊ ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δϊκαϊολογήτϊκα  ε να ή  περϊσσο τερα απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που προβλε πονταϊ στο Με ρος Ι του 
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνϊκή  καϊ επαγγελματϊκή  ϊκανο τήτα των οϊκονομϊκω ν φορε ων αποδεϊκνυ εταϊ:  
 
(α) γϊα τϊς εγγεγραμμε νες εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς στο Μ.Ε.ΕΠ ή  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• εϊ τε απο  τή βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποϊ α αποτελεϊ  τεκμή ρϊο των πλήροφορϊω ν που 

περϊε χεϊ με χρϊ τή λή ξή τής μεταβατϊκή ς περϊο δου ϊσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, καϊ απο  τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του τελευταϊ ου, βεβαϊ ωσή εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ 
του Μήτρω ου Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων Δήμοσϊ ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• εϊ τε, στήν περϊ πτωσή που οϊ απαϊτή σεϊς του α ρθρου 22.Δ δεν καλυ πτονταϊ απο  τήν ως 
α νω βεβαϊ ωσή εγγραφή ς, με τήν υποβολή  ενο ς ή  περϊσσο τερων απο  τα αποδεϊκτϊκα  
με σα που προβλε πονταϊ στο Με ρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεϊκτϊκα  με σα γϊα τα 
κρϊτή ρϊα επϊλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016, ανα λογα με τήν τϊθε μενή στο 
α ρθρο 22.Δ απαϊ τήσή. 

 
Σε κα θε περϊ πτωσή,  ή βεβαϊ ωσή εγγραφή ς μπορεϊ  να υποβα λλεταϊ γϊα τήν απο δεϊξή μο νο ορϊσμε νων 
απαϊτή σεων τεχνϊκή ς καϊ επαγγελματϊκή ς ϊκανο τήτας του α ρθρου 22.Δ, ενω  γϊα τήν απο δεϊξή των 
λοϊπω ν απαϊτή σεων μπορου ν να προσκομϊ ζονταϊ  ε να ή  περϊσσο τερα απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που 
προβλε πονταϊ στο Με ρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Εϊδϊκα  γϊα τους εγγεγραμμε νους στα Μήτρω α Περϊφερεϊακω ν Ενοτή των,   οϊ απαϊτή σεϊς του α ρθρου 
22.Δ αποδεϊκνυ ονταϊ με τήν υποβολή  ενο ς ή  περϊσσο τερων απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που 
προβλε πονταϊ στο Με ρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεϊκτϊκα  με σα γϊα τα κρϊτή ρϊα επϊλογή ς) του 
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οϊ αλλοδαποϊ  οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επίσημους καταλόγους ή  
δϊαθε τουν πϊστοποϊήτϊκο  απο  οργανϊσμου ς πϊστοποϊ ήσής που συμμορφω νονταϊ με τα ευρωπαϊ κα  
προ τυπα πϊστοποϊ ήσής, κατα  τήν ε ννοϊα του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου ν να προσκομϊ ζουν στϊς αναθε τουσες αρχε ς πϊστοποϊήτϊκο  εγγραφή ς 
εκδϊδο μενο απο  τήν αρμο δϊα αρχή  ή  το πϊστοποϊήτϊκο  που εκδϊ δεταϊ απο  τον αρμο δϊο οργανϊσμο  
πϊστοποϊ ήσής, κατα  τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καϊ στήν παρα γραφο 9 του 
παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οϊ αλλοδαποϊ  οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που δεν εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επϊ σήμους καταλο γους ή  
δϊαθε τουν πϊστοποϊήτϊκο  απο  οργανϊσμου ς πϊστοποϊ ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δϊκαϊολογήτϊκα  ε να ή  περϊσσο τερα απο  τα αποδεϊκτϊκα  με σα που προβλε πονταϊ στο Με ρος ΙΙ του 
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.167 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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διαχείρισης του άρθρου 22.Ε168 
 
α) ISO 9001 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα λογο του αντϊκεϊμε νου τής παρου σας 
συ μβασής 
β) ISO 18001 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα λο γο του αντϊκεϊμε νου τής παρου σας 
συ μβασής. 
γ) ISO 14001 ή  α λλο ϊσοδυ ναμο, με πεδϊ ο εφαρμογή ς ανα λογο του αντϊκεϊμε νου τής παρου σας 
συ μβασής. 
............................................................................................................................................... 
Τα ως α νω πϊστοποϊήτϊκα  θα πρε πεϊ να ε χουν εκδοθεϊ  απο  φορε α δϊαπϊστευμε νο απο  το ΕΣΥΔ ή  απο  
φορε α δϊαπϊ στευσής μ ε λους τής Ευρωπαϊ κή ς συνεργασϊ ας γϊα τή δϊαπϊ στευσή. 
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης). 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζεϊ ϊσοδύναμα πϊστοποϊήτϊκά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
δϊαπϊστευμένους από ϊσοδύναμους Οργανϊσμούς δϊαπίστευσής, εδρεύοντες καϊ σε άλλα κράτή - μέλή. 
Επίσής, κάνεϊ δεκτά άλλα αποδεϊκτϊκά στοϊχεία γϊα ϊσοδύναμα μέτρα δϊασφάλϊσής ποϊότήτας, εφόσον 
ο ενδϊαφερόμενος οϊκονομϊκός φορέας δεν είχε τή δυνατότήτα να αποκτήσεϊ τα εν λόγω πϊστοποϊήτϊκά 
εντός των σχετϊκών προθεσμϊών γϊα λόγους γϊα τους οποίους δεν ευθύνεταϊ ο ίδϊος, υπό τήν 
προϋπόθεσή ότϊ ο οϊκονομϊκός φορέας αποδεϊκνύεϊ ότϊ τα προτεϊνόμενα μέτρα δϊασφάλϊσής ποϊότήτας 
ή περϊβαλλοντϊκής δϊαχείρϊσής πλήρούν τα απαϊτούμενα πρότυπα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περϊ πτωσή νομϊκου  προσω που, υποβα λλονταϊ ήλεκτρονϊκα , με σω τής λεϊτουργϊκο τήτας 
«Επϊκοϊνωνϊ α», με θε μα: “Δϊκαϊολογήτϊκα  Προσωρϊνου  Αναδο χου- Κατακυ ρωσή’’, τα νομϊμοποϊήτϊκα  
ε γγραφα απο  τα οποϊ α προκυ πτεϊ ή εξουσϊ α υπογραφή ς του νομϊ μου εκπροσω που καϊ τα οποϊ α πρε πεϊ 
να ε χουν εκδοθεϊ  ε ως τρϊα ντα (30) εργα σϊμες ήμε ρες πρϊν απο  τήν υποβολή  τους169, εκτο ς αν συ μφωνα 
με τϊς εϊδϊκο τερες δϊατα ξεϊς αυτω ν φε ρουν συγκεκρϊμε νο χρο νο ϊσχυ ος  
 
Εϊδϊκο τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στϊς περϊπτω σεϊς που ο οϊκονομϊκο ς φορε ας εϊ ναϊ νομικό πρόσωπο καϊ εγγρα φεταϊ υποχρεωτϊκα  
ή  προαϊρετϊκα  στο ΓΕΜΗ καϊ δήλω νεϊ τήν εκπροσω πήσή καϊ τϊς μεταβολε ς τής στο ΓΕΜΗ:170 
 
α) γϊα τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 171.   
 
β) Γϊα τήν απο δεϊξή τής νο μϊμής συ στασής καϊ των μεταβολω ν του νομϊκου  προσω που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποϊ ο πρε πεϊ να ε χεϊ εκδοθεϊ  ε ως τρεϊς (3) μή νες πρϊν απο  
τήν υποβολή  του. 
 
2) Στϊς λοϊπε ς περϊπτω σεϊς τα, κατα  περϊ πτωσή, νομϊμοποϊήτϊκα  ε γγραφα συ στασής καϊ νο μϊμής 
εκπροσω πήσής (ο πως καταστατϊκα , πϊστοποϊήτϊκα  μεταβολω ν, αντϊ στοϊχα ΦΕΚ, αποφα σεϊς 
συγκρο τήσής οργα νων δϊοϊ κήσής σε σω μα, κλπ., ανα λογα με τή νομϊκή  μορφή  του οϊκονομϊκου  φορε α), 
συνοδευο μενα απο  υπευ θυνή δή λωσή του νο μϊμου εκπροσω που ο τϊ εξακολουθου ν να ϊσχυ ουν κατα  
τήν υποβολή  τους. 
 
Σε περϊ πτωσή που γϊα τή δϊενε ργεϊα τής παρου σας δϊαδϊκασϊ ας ανα θεσής ε χουν χορήγήθεϊ  εξουσϊ ες σε 
προ σωπο πλε ον αυτω ν που αναφε ρονταϊ στα παραπα νω ε γγραφα, προσκομϊ ζεταϊ επϊπλε ον απο φασή- 
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πρακτϊκο  του αρμοδϊ ου καταστατϊκου  οργα νου δϊοϊ κήσής του νομϊκου  προσω που  χορήγή θήκαν οϊ 
σχετϊκε ς εξουσϊ ες.  
 
Β. Οϊ αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομϊ ζουν τα προβλεπο μενα, κατα  τή νομοθεσϊ α τής χω ρας 
εγκατα στασής, αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα, καϊ εφο σον δεν προβλε πονταϊ, υπευ θυνή δή λωσή  του νο μϊμου 
εκπροσω που, απο  τήν οποϊ α αποδεϊκνυ ονταϊ τα ανωτε ρω ως προς τή νο μϊμή συ στασή, μεταβολε ς καϊ 
εκπροσω πήσή του οϊκονομϊκου  φορε α. 
Οϊ ως α νω υπευ θυνες δήλω σεϊς γϊ νονταϊ αποδεκτε ς, εφο σον ε χουν συνταχθεϊ  μετα  τήν κοϊνοποϊ ήσή 
τής προ σκλήσής γϊα τήν υποβολή  των δϊκαϊολογήτϊκω ν. 
Απο  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πεϊ να προκυ πτουν ή νο μϊμή συ στασή  του οϊκονομϊκου  φορε α, ο λες οϊ 
σχετϊκε ς τροποποϊή σεϊς των καταστατϊκω ν, το/τα προ σωπο/α που δεσμευ εϊ/ουν νο μϊμα τήν εταϊρϊ α 
κατα  τήν ήμερομήνϊ α δϊενε ργεϊας του δϊαγωνϊσμου  (νο μϊμος εκπρο σωπος, δϊκαϊ ωμα υπογραφή ς κλπ.), 
τυχο ν τρϊ τοϊ, στους οποϊ ους ε χεϊ χορήγήθεϊ  εξουσϊ α εκπροσω πήσής, καθω ς καϊ ή θήτεϊ α του/των ή /καϊ 
των μελω ν του οργα νου δϊοϊ κήσής/ νο μϊμου εκπροσω που. 
 
Γ. Οϊ ενω σεϊς οϊκονομϊκω ν φορε ων που υποβα λλουν κοϊνή  προσφορα , υποβα λλουν τα παραπα νω, κατα  
περϊ πτωσή δϊκαϊολογήτϊκα , γϊα κα θε οϊκονομϊκο  φορε α που συμμετε χεϊ στήν ε νωσή, συ μφωνα με τα 
εϊδϊκο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περϊ πτωσή που ο προσφε ρων εϊ ναϊ φυσϊκο  προ σωπο/ ατομϊκή  επϊχεϊ ρήσή, τα φυσϊκα , εφο σον 
ε χεϊ χορήγή σεϊ εξουσϊ ες εκπροσω πήσής σε τρϊ τα προ σωπα, προσκομϊ ζεταϊ εξουσϊοδο τήσή του 
οϊκονομϊκου  φορε α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επϊ σήμους καταλο γους ή  δϊαθε τουν 
πϊστοποϊ ήσή απο  οργανϊσμου ς πϊστοποϊ ήσής που συμμορφω νονταϊ με τα ευρωπαϊ κα  προ τυπα 
πϊστοποϊ ήσής, κατα  τήν ε ννοϊα του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν στϊς αναθε τουσες αρχε ς πϊστοποϊήτϊκο  εγγραφή ς εκδϊδο μενο απο  τήν 
αρμο δϊα αρχή  ή  το πϊστοποϊήτϊκο  που εκδϊ δεταϊ απο  τον αρμο δϊο οργανϊσμο  πϊστοποϊ ήσής.  
Στα πϊστοποϊήτϊκα  αυτα  αναφε ρονταϊ τα δϊκαϊολογήτϊκα  βα σεϊ των οποϊ ων ε γϊνε ή εγγραφή  των 
εν λο γω οϊκονομϊκω ν φορε ων στον επϊ σήμο κατα λογο ή  ή πϊστοποϊ ήσή καϊ ή κατα ταξή στον εν 
λο γω κατα λογο. 
Η πϊστοποϊου μενή εγγραφή  στους επϊ σήμους καταλο γους απο  τους αρμο δϊους οργανϊσμου ς ή  το 
πϊστοποϊήτϊκο , που εκδϊ δεταϊ απο  τον οργανϊσμο  πϊστοποϊ ήσής, συνϊστα  τεκμή ρϊο 
καταλλήλο τήτας ο σον αφορα  τϊς απαϊτή σεϊς ποϊοτϊκή ς επϊλογή ς, τϊς οποϊ ες καλυ πτεϊ ο επϊ σήμος 
κατα λογος ή  το πϊστοποϊήτϊκο . 
Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ σε επϊ σήμους καταλο γους απαλλα σσονταϊ απο  
τήν υποχρε ωσή υποβολή ς των δϊκαϊολογήτϊκω ν που αναφε ρονταϊ στο πϊστοποϊήτϊκο  εγγραφή ς 
τους. 
 

(β) Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς που εϊ ναϊ εγγεγραμμε νοϊ στο Μ.Ε.ΕΠ. στϊς τα ξεϊς 3ή ε ως καϊ 7ή, με χρϊ 
τή λή ξή τής μεταβατϊκή ς περϊο δου ϊσχυ ος, συ μφωνα με το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβα λλοντας «Ενήμερο τήτα Πτυχϊ ου» εν ϊσχυ  απαλλα σσονταϊ απο  τήν υποχρε ωσή υποβολή ς 
των δϊκαϊολογήτϊκω ν 172: 
- απο σπασμα ποϊνϊκου  μήτρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τής παρου σας γϊα τον Προ εδρο καϊ 
Δϊευθυ νοντα Συ μβουλο εργολήπτϊκή ς επϊχεϊ ρήσής. Γϊα τα λοϊπα  με λή του Δ.Σ τής εταϊρεϊ ας, θα 
πρε πεϊ να υποβλήθεϊ  αυτοτελω ς απο σπασμα ποϊνϊκου  μήτρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα  δεν 
καλυ πτονταϊ απο  τήν Ενήμερο τήτα Πτυχϊ ου.  
- φορολογϊκή  καϊ ασφαλϊστϊκή  ενήμερο τήτα του α ρθρου 23.3.(β) τής παρου σας.173 
- τα πϊστοποϊήτϊκα  απο  το αρμο δϊο Πρωτοδϊκεϊ ο καϊ το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τής παρου σας 
υπο  τήν πρου πο θεσή ο μως ο τϊ καλυ πτονταϊ πλή ρως (ο λες οϊ προβλεπο μενες περϊπτω σεϊς) απο  
τήν Ενήμερο τήτα Πτυχϊ ου. 
- το πϊστοποϊήτϊκο  απο  το αρμο δϊο επϊμελήτή ρϊο ο σον αφορα  το λο γο αποκλεϊσμου  του α ρθρου 
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22. Α.4. (θ).174 
- το πϊστοποϊήτϊκο  τής αρμο δϊας αρχή ς γϊα τήν ονομαστϊκοποϊ ήσή των μετοχω ν του α ρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδεϊκτϊκα  ε γγραφα νομϊμοποϊ ήσής  τής εργολήπτϊκή ς επϊχεϊ ρήσής.  
   
Σε περϊ πτωσή που κα ποϊο απο  τα ανωτε ρω δϊκαϊολογήτϊκα  ε χεϊ λή ξεϊ, προσκομϊ ζεταϊ το σχετϊκο  
δϊκαϊολογήτϊκο  εν ϊσχυ . Εφο σον στήν Ενήμερο τήτα Πτυχϊ ου δεν αναφε ρεταϊ ρήτα  ο τϊ τα στελε χή 
του πτυχϊ ου του προσφε ροντα εϊ ναϊ ασφαλϊστϊκω ς ενή μερα στον eΕΦΚΑ (τομε ας πρω ήν ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφε ρων προσκομϊ ζεϊ επϊπλε ον τής ενήμερο τήτας πτυχϊ ου, ασφαλϊστϊκή  
ενήμερο τήτα γϊα τα στελε χή αυτα . 
 
Απο  τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του π.δ/τος 71/2019 το πϊστοποϊήτϊκο  εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ του 
Μήτρω ου Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων Δήμοσϊ ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελεϊ  επϊ σήμο 
κατα λογο καϊ απαλλα σσεϊ τϊς εγγεγραμμε νες εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς απο  τήν προσκο μϊσή των 
αποδεϊκτϊκω ν με σων που προβλε πονταϊ στα α ρθρα 47 επο μενα. 
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περϊ πτωσή που οϊκονομϊκο ς φορε ας επϊθυμεϊ  να στήρϊχθεϊ  στϊς ϊκανο τήτες α λλων φορε ων, 
ή απο δεϊξή ο τϊ θα ε χεϊ στή δϊα θεσή  του τους αναγκαϊ ους πο ρους, γϊ νεταϊ με τήν  υποβολή  σχετϊκου  
συμφωνήτϊκου  των φορε ων αυτω ν γϊα τον σκοπο  αυτο .  
 
Εϊδϊκο τερα, προσκομϊ ζεταϊ ε γγραφο (συμφωνήτϊκο  ή  σε περϊ πτωσή νομϊκου  προσω που απο φασή του 
αρμοδϊ ου οργα νου δϊοϊ κήσής αυτου  ή  σε περϊ πτωσή φυσϊκου  προσω που υπευ θυνή δή λωσή), δυνα μεϊ 
του οποϊ ου αμφο τεροϊ, δϊαγωνϊζο μενος  οϊκονομϊκο ς φορε ας καϊ τρϊ τος φορε ας, εγκρϊ νουν τή μεταξυ  
τους συνεργασϊ α γϊα τήν κατα  περϊ πτωσή παροχή  προς τον δϊαγωνϊζο μενο τής χρήματοοϊκονομϊκή ς 
ή /καϊ τεχνϊκή ς ή /καϊ επαγγελματϊκή ς ϊκανο τήτας του φορε α, ω στε αυτή  να εϊ ναϊ στή δϊα θεσή του 
δϊαγωνϊζο μενου  γϊα τήν εκτε λεσή τής Συ μβασής. Η σχετϊκή  αναφορα  θα πρε πεϊ να εϊ ναϊ λεπτομερή ς 
καϊ να αναφε ρεϊ κατ’ ελα χϊστον τους συγκεκρϊμε νους πο ρους που θα εϊ ναϊ δϊαθε σϊμοϊ γϊα τήν εκτε λεσή 
τής συ μβασής καϊ τον τρο πο δϊα του οποϊ ου θα χρήσϊμοποϊήθου ν αυτοϊ  γϊα τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 
Ο τρϊ τος θα δεσμευ εταϊ ρήτα  ο τϊ θα δϊαθε σεϊ στον δϊαγωνϊζο μενο τους συγκεκρϊμε νους πο ρους κατα  
τή δϊα ρκεϊα τής συ μβασής καϊ ο δϊαγωνϊζο μενος  ο τϊ θα κα νεϊ χρή σή αυτω ν σε περϊ πτωσή που του 
ανατεθεϊ  ή συ μβασή. Σε περϊ πτωσή που ο τρϊ τος δϊαθε τεϊ χρήματοοϊκονομϊκή  επα ρκεϊα, θα δήλω νεϊ 
επϊ σής ο τϊ καθϊ σταταϊ απο  κοϊνου  με τον δϊαγωνϊζο μενο υπευ θυνος γϊα τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. Σε 
περϊ πτωσή που ο τρϊ τος δϊαθε τεϊ στοϊχεϊ α τεχνϊκή ς ή  επαγγελματϊκή ς καταλλήλο τήτας που 
σχετϊ ζονταϊ με τους τϊ τλους σπουδω ν καϊ τα επαγγελματϊκα  προσο ντα που ορϊ ζονταϊ στήν περϊ πτωσή 
στ’ του Με ρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016 ή  με τήν σχετϊκή  
επαγγελματϊκή  εμπεϊρϊ α, θα δεσμευ εταϊ ο τϊ θα εκτελε σεϊ τϊς εργασϊ ες ή  υπήρεσϊ ες γϊα τϊς οποϊ ες 
απαϊτου νταϊ οϊ συγκεκρϊμε νες ϊκανο τήτες, δήλω νοντας το τμή μα τής συ μβασής που θα εκτελε σεϊ. 
 

23. 11 Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ γϊ νονταϊ αποδεκτε ς: 
• οϊ ε νορκες βεβαϊω σεϊς που αναφε ρονταϊ στήν παρου σα Δϊακή ρυξή, εφο σον ε χουν συνταχθεϊ  
ε ως τρεϊς (3) μή νες πρϊν απο  τήν υποβολή  τους,  
• οϊ υπευ θυνες δήλω σεϊς, εφο σον ε χουν συνταχθεϊ  μετα  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής προ σκλήσής γϊα 
τήν υποβολή  των δϊκαϊολογήτϊκω ν175 Σήμεϊω νεταϊ ο τϊ δεν απαϊτεϊ ταϊ θεω ρήσή του γνήσϊ ου τής 
υπογραφή ς τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα  των δϊαγωνϊζομε νων περϊλαμβα νεϊ τους ακο λουθους ήλεκτρονϊκου ς 
υποφακε λους: 
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(α)  υποφα κελο με τήν ε νδεϊξή «Δϊκαϊολογήτϊκα  Συμμετοχή ς» 
 (β)  υποφα κελο με τήν ε νδεϊξή «Οϊκονομϊκή  Προσφορα » 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρονϊκο ς υποφα κελος «Δϊκαϊολογήτϊκα  Συμμετοχή ς» πρε πεϊ, επϊ  ποϊνή  αποκλεϊσμου , 
να περϊε χεϊ τα ακο λουθα υπο  (α) καϊ (β) στοϊχεϊ α:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επϊ σής δυ ναταϊ να περϊλαμβα νεϊ καϊ συνοδευτϊκή  υπευ θυνή δή λωσή, με τήν οποϊ α ο οϊκονομϊκο ς 
φορε ας μπορεϊ  να δϊευκρϊνϊ ζεϊ τϊς δήλω σεϊς καϊ πλήροφορϊ ες που παρε χεϊ στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτϊκή  υπευ θυνή δή λωσή υπογρα φεταϊ, συ μφωνα με ο σα προβλε πονταϊ στο α ρθρο 79Α του 
ϊ δϊου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).  
γ) ISO 9001, ΙSO14001 , ISO18001  
………………………………………….. 176 
 
 
24.3Ο ήλεκτρονϊκο ς υποφα κελος «Οϊκονομϊκή  Προσφορα » περϊε χεϊ το αρχεϊ ο pdf, το οποϊ ο 
παρα γεταϊ απο  το υποσυ στήμα, αφου  συμπλήρωθου ν καταλλή λως οϊ σχετϊκε ς φο ρμες  καϊ 
υπογρα φεταϊ, τουλα χϊστον με προήγμε νή ήλεκτρονϊκή  υπογραφή , ή οποϊ α υποστήρϊ ζεταϊ απο  
αναγνωρϊσμε νο (εγκεκρϊμε νο) πϊστοποϊήτϊκο .  
 
 
24.4 Στήν περϊ πτωσή που με τήν προσφορα  υποβα λλονταϊ δήμο σϊα ή / καϊ ϊδϊωτϊκα  ε γγραφα, 
αυτα  γϊ νονταϊ αποδεκτα , συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 4.2 β τής παρου σας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφε ρων οϊκονομϊκο ς φορε ας αναφε ρεϊ στήν προσφορα  του το τμή μα τής συ μβασής που 
προτϊ θεταϊ να αναθε σεϊ υπο  μορφή  υπεργολαβϊ ας σε τρϊ τους, καθω ς καϊ τους υπεργολα βους που 
προτεϊ νεϊ. Αν ο ανα δοχος προ τεϊνε συγκεκρϊμε νους υπεργολα βους κατα  τήν υποβολή  τής προσφορα ς 
του, υποχρεου ταϊ, κατα  τήν υπογραφή  τής συ μβασής εκτε λεσής, να προσκομϊ σεϊ τήν υπεργολαβϊκή  
συ μβασή. Η Δϊευθυ νουσα Υπήρεσϊ α μπορεϊ  να χορήγή σεϊ προθεσμϊ α στον ανα δοχο κατ’ αϊ τήσή  του, γϊα 
τήν προσκο μϊσή τής υπεργολαβϊκή ς συ μβασής με τον αρχϊκω ς προταθε ντα υπεργολα βο ή  α λλον, που 
δϊαθε τεϊ τα αναγκαϊ α, κατα  τήν κρϊ σή τής υπήρεσϊ ας αυτή ς, προσο ντα, εφο σον συντρε χεϊ σοβαρο ς 
λο γος. 177  
 

 
25.2 Η τή ρήσή των υποχρεω σεων τής παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο  υπεργολα βους δεν 
αϊ ρεϊ τήν ευθυ νή του κυρϊ ου αναδο χου. 

 
25.3 .................................................................... 178 
 
25.4  Η αναθε τουσα αρχή : 
 
α) ελε γχεϊ τήν επαγγελματϊκή  καταλλήλο τήτα του υπεργολα βου να εκτελε σεϊ το προς ανα θεσή τμή μα, 
κατα  τήν ε ννοϊα του α ρθρου 22.Β (α ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ καϊ 2 ν. 4412/2016) καϊ επαλήθευ εϊ τή μή 
συνδρομή , στο προ σωπο  του, των λο γω αποκλεϊσμου  του α ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 καϊ 22.Α.9 (α ρθρα 73 
παρ. 1 καϊ 2 καϊ 74 ν. 4412.2016), συ μφωνα με τα κατα  περϊ πτωσή εϊδϊκω ς προβλεπο μενα στο α ρθρο 
23 τής παρου σας (α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016). 179 
 
β) απαϊτεϊ  υποχρεωτϊκα  απο  τον οϊκονομϊκο  φορε α να αντϊκαταστή σεϊ ε ναν υπεργολα βο, ο ταν κατο πϊν 
του ελε γχου καϊ τής επαλή θευσής τής ως α νω περϊ πτωσής (α), δϊαπϊστω νεταϊ ο τϊ δεν πλήρου νταϊ οϊ 
ο ροϊ επαγγελματϊκή ς καταλλήλλο τήτας του υπεργολα βου ή  ο ταν συντρε χουν οϊ ως α νω λο γοϊ 
αποκλεϊσμου  του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα θε δϊαφορα  μεταξυ  των συμβαλλο μενων μερω ν που προκυ πτεϊ ή  σχετϊ ζεταϊ με τήν  ερμήνεϊ α καϊ/ ή  
το κυ ρος καϊ/ή  τήν εφαρμογή  καϊ/ή  τήν εκτε λεσή τής συμβα σής  επϊλυ εταϊ με τήν α σκήσή προσφυγή ς 
ή  αγωγή ς στο δϊοϊκήτϊκο  εφετεϊ ο τής περϊφε ρεϊας, στήν οποϊ α ε χεϊ υπογρα φεϊ ή συ μβασή συ μφωνα με 
τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 180 
Τα συμβαλλο μενα με ρή συμφωνου ν καϊ συναποδε χονταϊ ο τϊ ο λες οϊ δϊαφορε ς που προκυ πτουν ή  
σχετϊ ζονταϊ με τήν  ερμήνεϊ α καϊ/ ή  το κυ ρος καϊ/ή  τήν εφαρμογή  καϊ/ή  τήν εκτε λεσή  τής  συ μβασής, 
επϊλυ ονταϊ ορϊστϊκα  απο  δϊαϊτήτϊκο  δϊκαστή ρϊο /ο ργανο  το οποϊ ο δϊορϊ ζεταϊ καϊ δϊεξα γεϊ τή δϊαϊτήσϊ α 
συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς που εκα στοτε ϊσχυ ουν γϊα τϊς δϊαϊτήσϊ ες του Δήμοσϊ ου. (Κατα  παρε κκλϊσή 
απο  τϊς δϊατα ξεϊς που ϊσχυ ουν γϊα τϊς δϊαϊτήσϊ ες του Δήμοσϊ ου, ή αναθε τουσα αρχή   μπορεϊ  να 
καθορϊ σεϊ στο σήμεϊ ο αυτο , κατα  περϊ πτωσή, το περϊεχο μενο τής δϊαϊτήτϊκή ς ρή τρας συ μφωνα με τον 
επϊλεγε ντα φορε α δϊαϊτήσϊ ας, περϊε χον μεταξυ  α λλων, τους κανο νες που δϊε πουν τον ορϊσμο  των 
δϊαϊτήτω ν, τους εφαρμοστε ους κανο νες δϊαϊτήσϊ ας, τήν ε δρα του δϊαϊτήτϊκου  δϊκαστήρϊ ου (ή  οργα νου), 
τϊς αμοϊβε ς των δϊαϊτήτω ν (εφο σον δεν ορϊ ζονταϊ απο  τους εφαρμοστε ους κανο νες δϊαϊτήσϊ ας), τή 
γλω σσα στήν οποϊ α θα δϊεξαχθεϊ  ή δϊαϊτήσϊ α καϊ κα θε α λλο σχετϊκο  θε μα). 
  
Η δϊεξαγωγή  τής δϊαϊτήσϊ ας υπο κεϊταϊ στον «Κανονϊσμο  Δϊαφα νεϊας στϊς δυνα μεϊ Συνθή κής Δϊαϊτήσϊ ες 
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Επενδυτω ν-Κρατω ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τής Επϊτροπή ς 
των Ηνωμε νων Εθνω ν γϊα το Δϊεθνε ς Εμπορϊκο  Δϊ καϊο (UNCITRAL), οϊ δϊατα ξεϊς του οποϊ ου 
κατϊσχυ ουν των εφαρμοστε ων κανο νων δϊαϊτήσϊ ας που καθορϊ ζονταϊ συ μφωνα με τήν παρ. 3 του 
α ρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Τής προσφυγή ς στο δϊαϊτήτϊκο  δϊκαστή ρϊο/ ο ργανο προήγεϊ ταϊ στα δϊο συμβϊβαστϊκή ς επϊ λυσής 
δϊαφορω ν. Γϊα τή συμβϊβαστϊκή  επϊ λυσή τής δϊαφορα ς συγκροτεϊ ταϊ Συμβου λϊο Επϊ λυσής Δϊαφορω ν 
(ΣΕΔ). Η αμοϊβή  κα θε με λους του ΣΕΔ καθορϊ ζεταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), 
περϊ  αμοϊβή ς δϊαμεσολαβήτή . Κατα  τα λοϊπα  εφαρμο ζονταϊ οϊ παρ. 7 καϊ 8 του α ρθρου 176 ν. 
4412/2016 καϊ ο ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκρϊσή κατασκευή ς του δήμοπρατου μενου ε ργου, αποφασϊ στήκε με τήν αρϊθμ. 2/2023 

Απο φασή Οϊκονομϊκή ς Επϊτροπή ς Δή μου Γαλατσϊ ου. 
 
26.2  Ο Κυ ρϊος του Έργου μπορεϊ  να εγκαταστή σεϊ γϊα το ε ργο αυτο  Τεχνϊκο  Συ μβουλο. Ο 
Ανα δοχος του ε ργου, ε χεϊ τήν υποχρε ωσή να δϊευκολυ νεϊ τϊς δραστήρϊο τήτες του Τεχνϊκου  
Συμβου λου, που πήγα ζουν απο  τή συμβατϊκή  σχε σή τής Υπήρεσϊ ας με αυτο ν. 
 
26.3 Οϊ προσφε ροντες, με τήν υποβολή  τής προσφορα ς τους, αποδε χονταϊ ανεπϊφυ λακτα τους 
ο ρους τής παρου σας Δϊακή ρυξής  
 
26. 4 Η Αναθε τουσα Αρχή  ενήμερω νεϊ το φυσϊκο  προ σωπο που υπογρα φεϊ τήν προσφορα  ως 
προσφε ρων ή  ως νο μϊμος εκπρο σωπος προσφε ροντος, ο τϊ ή ϊ δϊα ή  καϊ τρϊ τοϊ, κατ ’ εντολή  καϊ γϊα 
λογαρϊασμο  τής, θα επεξεργα ζονταϊ προσωπϊκα  δεδομε να που περϊε χονταϊ στους φακε λους τής 
προσφορα ς καϊ τα αποδεϊκτϊκα  με σα τα οποϊ α υποβα λλονταϊ σε αυτή ν, στο πλαϊ σϊο του παρο ντος 
Δϊαγωνϊσμου , γϊα το σκοπο  τής αξϊολο γήσής των προσφορω ν καϊ τής ενήμε ρωσής ε τερων 
συμμετεχο ντων σε αυτο ν, λαμβα νοντας κα θε ευ λογο με τρο γϊα τή δϊασφα λϊσή του απο ρρήτου καϊ 
τής ασφα λεϊας τής επεξεργασϊ ας των δεδομε νων καϊ τής προστασϊ ας τους απο  κα θε μορφή ς 
αθε μϊτή επεξεργασϊ α, συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς τής κεϊ μενής νομοθεσϊ ας περϊ  προστασϊ ας 
προσωπϊκω ν δεδομε νων. 
 
26. 5 Αν, μετα  απο  τήν τυχο ν ορϊστϊκοποϊ ήσή τής ε κπτωσής του αναδο χου, συ μφωνα με τα 
εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  ή Προϊ σταμε νή Αρχή  αποφασϊ σεϊ τήν 
ολοκλή ρωσή του ε ργου, προσκαλεϊ  τον επο μενο κατα  σεϊρα  μεϊοδο τή του παρο ντος  δϊαγωνϊσμου  
καϊ του προτεϊ νεϊ να αναλα βεϊ αυτο ς το ε ργο ολοκλή ρωσής τής ε κπτωτής εργολαβϊ ας, με τους 
ϊ δϊους ο ρους καϊ πρου ποθε σεϊς καϊ βα σεϊ τής προσφορα ς που υπε βαλε στον δϊαγωνϊσμο . Η 
συ μβασή εκτε λεσής συνα πτεταϊ, εφο σον εντο ς δεκαπε ντε (15) ήμερω ν απο  τήν κοϊνοποϊ ήσή τής 
προ τασής περϊε λθεϊ στήν Προϊ σταμε νή Αρχή  ε γγραφή καϊ ανεπϊφυ λακτή αποδοχή  τής. Η α πρακτή 
πα ροδος τής προθεσμϊ ας θεωρεϊ ταϊ ως απο ρρϊψή τής προ τασής. Αν ο ανωτε ρω μεϊοδο τής δεν 
δεχθεϊ  τήν προ τασή συ ναψής συ μβασής, ή Προϊ σταμε νή Αρχή  προσκαλεϊ  τον επο μενο κατα  σεϊρα  
μεϊοδο τή, ακολουθω ντας κατα  τα λοϊπα  τήν ϊ δϊα δϊαδϊκασϊ α. Εφο σον καϊ αυτο ς απορρϊ ψεϊ τήν 
προ τασή, ή Προϊ σταμε νή Αρχή  γϊα τήν ανα δεϊξή αναδο χου στο ε ργο προσφευ γεϊ κατα  τήν κρϊ σή 
τής εϊ τε στήν ανοϊκτή  δήμοπρασϊ α εϊ τε στή δϊαδϊκασϊ α με δϊαπραγμα τευσή, κατα  τϊς οϊκεϊ ες 
δϊατα ξεϊς του ν. 4412/2016. 
 
Η δϊαδϊκασϊ α τής παρου σας δεν εφαρμο ζεταϊ μο νο στήν περϊ πτωσή που ή Προϊ σταμε νή Αρχή  
κρϊ νεϊ, ο τϊ οϊ παραπα νω προσφορε ς δεν εϊ ναϊ ϊκανοποϊήτϊκε ς γϊα τον κυ ρϊο του ε ργου ή  ε χουν 
επε λθεϊ λο γω εφαρμογή ς νε ων κανονϊσμω ν αλλαγε ς στον τρο πο κατασκευή ς του ε ργου, ενω  
μπορεϊ  να εφαρμο ζεταϊ αναλογϊκα  καϊ σε περϊ πτωσή ολοκλή ρωσής του ε ργου, υ στερα απο  
αυτοδϊ καϊή δϊα λυσή τής συ μβασής κατο πϊν πτω χευσής του αναδο χου ή  δϊα λυσή με υπαϊτϊο τήτα 
του κυρϊ ου του ε ργου κατα  τϊς κεϊ μενες δϊατα ξεϊς.  
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Γαλάτσι, 18/01/2023 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Με τήν αρϊθμο  πρωτ. 4/2023 απο φασή Οϊκονομϊκή ς Επϊτροπή ς  
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1 Συμπλήρω νονταϊ τα στοϊχεϊ α τής αναθε τουσας αρχή ς. Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ οϊ αναθε τοντες φορεϊ ς 
δυ νανταϊ να χρήσϊμοποϊου ν το παρο ν τευ χος δϊακή ρυξής γϊα τϊς συμβα σεϊς που αναθε τουν 
συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς του Βϊβλϊ ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

2   Στήν περϊ πτωσή που πήγή  χρήματοδο τήσής εϊ ναϊ ο τακτϊκο ς πρου πολογϊσμο ς, ή αναθε τουσα αρχή  
αναγρα φεϊ τον αρϊθμο  καϊ τή χρονολογϊ α τής απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής, εφο σον ή 
προκαλου μενή δαπα νή προ κεϊταϊ να βαρυ νεϊ το τρε χον οϊκονομϊκο  ε τος, τον αρϊθμο  καταχω ρϊσή ς 
τής στα λογϊστϊκα  βϊβλϊ α του οϊκεϊ ου φορε α, καθω ς καϊ τον αρϊθμο  τής απο φασής ε γκρϊσής τής 
πολυετου ς ανα λήψής σε περϊ πτωσή που ή δαπα νή εκτεϊ νεταϊ σε περϊσσο τερα του ενο ς οϊκονομϊκα  
ε τή, συ μφωνα με ο σα προβλε πονταϊ στήν παρ. 4 του α ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περϊ  
δϊαδϊκασϊ ας γϊα τήν ε κδοσή τής απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής. Στήν περϊ πτωσή που πήγή  
χρήματοδο τήσής εϊ ναϊ το Προ γραμμα Δήμο σϊων Επενδυ σεων, αναγρα φεϊ τή Συλλογϊκή  Απο φασή 
Ένταξής καϊ τον ενα ρϊθμο. (Πρβλ. α ρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  

3 Συμπλήρω νεταϊ ή επωνυμϊ α τής αναθε τουσας αρχή ς/αναθε τοντος φορε α 
4    Συμπλήρω νεταϊ ο κωδϊκο ς που αφορα  στήν ήλεκτρονϊκή  τϊμολο γήσή ο πως αυτο ς προσδϊορϊ ζεταϊ 

στον επϊ σήμο ϊστο τοπο τής Γ.Γ. Πλήροφορϊακω ν Συστήμα των του Υπουργεϊ ου Ψήφϊακή ς 
Δϊακυβε ρνήσής  

      (Πρβλ.α ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
5     Mε σω τής λεϊτουργϊκο τήτας ''Επϊκοϊνωνϊ α'' του υποσυστή ματος 
6  Το ΕΕΕΣ καταρτϊ ζεταϊ βα σεϊ του τυποποϊήμε νου εντυ που του Παραρτή ματος 2 του Εκτελεστϊκου  

Κανονϊσμου  (ΕΕ) 2016/7 τής Επϊτροπή ς τής 5ής Ιανουαρϊ ου 2016 γϊα τήν καθϊε ρωσή του 
τυποποϊήμε νου εντυ που γϊα το Ευρωπαϊ κο  Έγγραφο Προμή θεϊας (L 3) καϊ παρε χεταϊ αποκλεϊστϊκα  
σε ήλεκτρονϊκή  μορφή .  
Το ΕΕΕΣ φε ρεϊ υπογραφή  με ήμερομήνϊ α εντο ς του χρονϊκου  δϊαστή ματος, κατα  το οποϊ ο μπορου ν 
να υποβα λλονταϊ προσφορε ς. 
Ο οϊκονομϊκο ς φορε ας δυ ναταϊ να δϊευκρϊνϊ ζεϊ τϊς δήλω σεϊς καϊ πλήροφορϊ ες που παρε χεϊ στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτϊκή  υπευ θυνή δή λωσή, τήν οποϊ α υποβα λλεϊ μαζϊ  με το ΕΕΕΣ Aπο  τϊς 2-5-2019, 
παρε χεταϊ ή ήλεκτρονϊκή  υπήρεσϊ α Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προσφε ρεϊ τή δυνατο τήτα ήλεκτρονϊκή ς συ νταξής καϊ δϊαχεϊ ρϊσής του Ευρωπαϊ κου  Ενϊαϊ ου 
Εγγρα φου Συ μβασής (ΕΕΕΣ). Μπορεϊ τε να δεϊ τε τή σχετϊκή  ανακοϊ νωσή στή Δϊαδϊκτυακή  Πυ λή του 
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. καϊ το Δϊορθωτϊκο  (Επϊ σήμή Εφήμερϊ δα τής Ευρωπαϊ κή ς 
Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανουαρϊ ου 2018) στον Εκτελεστϊκο  Κανονϊσμο  (ΕΕ) 2016/7 γϊα τήν 
καθϊε ρωσή του τυποποϊήμε νου εντυ που γϊα το Ευρωπαϊ κο  Ενϊαϊ ο Έγγραφο Προμή θεϊας , με το 
οποϊ ο επϊλυ θήκαν τα σχετϊκα  ζήτή ματα ορολογϊ ας που υπή ρχαν στο αρχϊκο  επϊ σήμο ελλήνϊκο   
κεϊ μενο του Εκτελεστϊκου  Κανονϊσμου , Μπορεϊ τε να δεϊ τε το σχετϊκο  Δϊορθωτϊκο  στήν ακο λουθή 
δϊαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

7 Η περϊ πτωσή ϊ) συμπλήρω νεταϊ καϊ περϊλαμβα νεταϊ στή Δϊακή ρυξή, εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  
προβλε πεϊ υποδεϊ γματα εγγρα φων προς υποβολή  απο  τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς, π.χ εγγυήτϊκω ν 
επϊστολω ν. 

8 Συμπλήρω νονταϊ τυχο ν α λλα ε γγραφα συ μβασής ή  τευ χή που ή αναθε τουσα αρχή  κρϊ νεϊ αναγκαϊ α 
με σκοπο  να περϊγρα ψεϊ ή  να προσδϊορϊ σεϊ στοϊχεϊ α τής συ μβασής ή  τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής. 

9 Πρβλ. α ρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
10 Όταν εϊ ναϊ αδυ νατο να παρασχεθεϊ  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή καϊ δωρεα ν ήλεκτρονϊκή  προ σβασή σε 

ορϊσμε να ε γγραφα τής συ μβασής μπορεϊ  να περϊλήφθεϊ  στο παρο ν α ρθρο τής δϊακή ρυξής προ βλεψή 
ο τϊ τα σχετϊκα  ε γγραφα τής συ μβασής θα δϊατεθου ν με με σα α λλα πλήν των ήλεκτρονϊκω ν (ο πως 
το ταχυδρομεϊ ο ή  α λλο κατα λλήλο με σο ή  συνδυασμο ς ταχυδρομϊκω ν ή  α λλων καταλλή λων με σων 
καϊ ήλεκτρονϊκω ν με σων) (τρϊ το εδα φϊο παρ. 1 α ρθρου 67  ν. 4412/2016).  Στήν περϊ πτωσή αυτή   
προτεϊ νεταϊ ή ακο λουθή δϊατυ πωσή: «Τα ακο λουθα ε γγραφα τής συ μβασής ........................... 
δϊατϊ θενταϊ απο  …………………………., οδο ς …………………, πλήροφορϊ ες …………………. τήλ.:……………..:….. 
Οϊ ενδϊαφερο μενοϊ μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω σή των παρακα τω εγγρα φων τής συ μβασής ……, 
στα γραφεϊ α τής αναθε τουσας αρχή ς κατα  τϊς εργα σϊμες ήμε ρες καϊ ω ρες.» 

11  Όταν δεν μπορεϊ  να προσφερθεϊ  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή καϊ δωρεα ν ήλεκτρονϊκή  προ σβασή σε 

                                                 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ορϊσμε να ε γγραφα τής συ μβασής, δϊο τϊ ή αναθε τουσα αρχή  προτϊ θεταϊ να εφαρμο σεϊ τήν παρ. 2 του 
α ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφε ρονταϊ, στο παρο ν α ρθρο τής δϊακή ρυξής, τα με τρα προστασϊ ας 
του εμπϊστευτϊκου  χαρακτή ρα των πλήροφορϊω ν, τα οποϊ α απαϊτου νταϊ, καϊ τον τρο πο με τον οποϊ ο 
εϊ ναϊ δυνατή  ή προ σβασή στα σχετϊκα  ε γγραφα.  Ενδεϊκτϊκα , λ.χ., ή αναθε τουσα αρχή  θα μπορου σε 
να αναφε ρεϊ ο τϊ: “Ο οϊκονομϊκο ς φορε ας αναλαμβα νεϊ τήν υποχρε ωσή να τήρή σεϊ εμπϊστευτϊκα  καϊ 
να μή γνωστοποϊή σεϊ σε τρϊ τους (συμπερϊλαμβανομε νων των εκπροσω πων του ελλήνϊκου  καϊ 
δϊεθνου ς Τυ που), χωρϊ ς τήν προήγου μενή ε γγραφή συγκατα θεσή τής Αναθε τουσας Αρχή ς, τα 
ανωτε ρω ε γγραφα ή  πλήροφορϊ ες που προκυ πτουν απο  αυτα . Οϊ οϊκονομϊκοϊ  φορεϊ ς δϊασφαλϊ ζουν 
τήν τή ρήσή των απαϊτή σεων αυτω ν απο  το προσωπϊκο  τους, τους υπεργολα βους τους καϊ κα θε 
α λλο τρϊ το προ σωπο που χρήσϊμοποϊου ν κατα  τήν ανα θεσή ή  εκτε λεσή τής συ μβασής. Γϊα τον 
σκοπο  αυτο , κατα  τήν παραλαβή  των εγγρα φων τής συ μβασής, υποβα λλεϊ υπευ θυνή δή λωσή του ν. 
1599/1986 με τήν οποϊ α δήλω νεϊ τα ανωτε ρω”. 

12  Συμπλήρω νεταϊ απο  τήν Αναθε τουσα Αρχή  με σαφή νεϊα συγκεκρϊμε νή ήμερομήνϊ α (εγκαϊ ρως, ή τοϊ 
ως τήν... ), προς αποφυγή  οϊασδή ποτε συ γχυσής καϊ αμφϊβολϊ ας. 

13  Συμπλήρω νεταϊ ή τε ταρτή ήμε ρα πρϊν απο  τή λή ξή τής προθεσμϊ ας του α ρθρου 18 τής παρου σας.  
14 Πρβλ ε γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Δϊευκρϊνϊ σεϊς ως προς τήν τή ρήσή των 
δϊατυπω σεων δήμοσϊο τήτας στή δϊαγωνϊστϊκή  δϊαδϊκασϊ α σε περϊ πτωσή τροποποϊ ήσής ο ρων τής 
δϊακή ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

15 Πρβλ.α ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
16 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα. 
17 Αν ή δϊευ θυνσή τής υπήρεσϊ ας που τήρεϊ  το πρωτο κολλο τής Αναθε τουσας Αρχή ς εϊ ναϊ δϊαφορετϊκή  
απο  τήν αναφερο μενή στο α ρθρο 1, αναγρα φεταϊ στο παρο ν σήμεϊ ο ή σχετϊκή  δϊευ θυνσή. 

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

20 Σε περϊ πτωσή εφαρμογή ς τής δϊαδϊκασϊ ας του α ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελευ θερή συμπλή ρωσή τϊμολογϊ ου”, οϊ αναθε τουσες αρχε ς περϊλαμβα νουν στήν εν λο γω 
περϊ πτωσή  (στ) αναφορα  γϊα τήν υποβολή  του σχετϊκου  τϊμολογϊ ου. 

21 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα.  
22 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα.  
23 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα.  
24 Πρβλ .α ρθρο 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα. 
25 Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ, ως προς τϊς προθεσμϊ ες  γϊα τήν ολοκλή ρωσή των ενεργεϊω ν τής Επϊτροπή ς 

Δϊενε ργεϊας Δϊαγωνϊσμου  ϊσχυ ουν τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
26 Πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα.  
27 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 ο γδοο εδα φϊο ν. 4412/2016 
28 Πρβλ. α ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
29 Πρβλ.  α ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
30 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
31 Ως προς τή γνωμοδο τήσή τής Επϊτροπή ς Δϊαγωνϊσμου  γϊα τήν εξε τασή των εξήγή σεων των 

ασυνή θϊστα χαμήλω ν προσφορω ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 καϊ ϊδϊ ως σκε ψεϊς 15-21  
32 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
34  Βλ.σχετϊκα  με τήν  ήλεκτρονϊκή  υπευ θυνή δή λωσή το  α ρθρο εϊκοστο  ε βδομο τής απο  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρω θήκε με το α ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα  τϊς παραγρα φους 1 καϊ 
2  του οποϊ 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 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση 
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την 
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία 
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό 
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

35 Γϊα τους φορεϊ ς του Βϊβλϊ ου ΙΙ τής παρ. 2 του α ρθρου 259 του ν.4412/2016 
36 Ομοϊ ως προβλε πεταϊ καϊ στήν περϊ πτωσή υποβολή ς προσφορω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 92 παρ. 8 
του ν.4412/201 

37 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα. 
38 Πρβλ. α ρθρο 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σϊα Έργα. 
39 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
41 Με τήν επϊφυ λαξή των παρ. 7 καϊ 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψή επανορθωτϊκω ν με σων). 
42  Πρβλ. α ρθρο 104 παρ. 2 καϊ 3 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
46 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
48 Η φρα σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστϊ θεταϊ στή δϊακή ρυξή μο νο στϊς 
περϊπτω σεϊς εκεϊ νες, στϊς οποϊ ες προβλε πεταϊ υποχρε ωσή προσυμβατϊκου  ελε γχου. 

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

62 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
63  Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 καϊ 2 Ν. 4412/2016.  
64   Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
65   Πρβλ α ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
66   Πρβλ.  α ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
68 Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
69 Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016. 
70  Τϊ θεταϊ μο νο εφο σον προ κεϊταϊ γϊα συγχρήματοδοτου μενο ε ργο απο  πο ρους τής Ευρωπαϊ κή ς 

Ένωσής. 
71 Απο  1-1-2017 τε θήκε σε ϊσχυ  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποϊ ο με το α ρθρο 13 κατα ργήσε το π.δ 

113/2010. 
72 Νο μοϊ, ΠΔ καϊ υπουργϊκε ς αποφα σεϊς που εκδϊ δονταϊ μετα  τήν ε ναρξή τής δϊαδϊκασϊ ας συ ναψής τής 

συ μβασής συ μφωνα με το α ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελου ν με ρος του εφαρμοστε ου 
θεσμϊκου  πλαϊσϊ ου τής δϊακή ρυξής. 

73 Όταν προ κεϊταϊ γϊα συγχρήματοδοτου μενο απο  τήν Ε.Ε. ε ργο, του το να αναγρα φεταϊ στή                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Δϊακή ρυξή καϊ εϊδϊκο τερα να αναγρα φεταϊ ο τϊ τλος τής Πρα ξής καϊ του Επϊχεϊρήσϊακου  
Προγρα μματος στο πλαϊ σϊο του οποϊ ου εϊ ναϊ ενταγμε νο το δήμοπρατου μενο ε ργο, καθω ς καϊ τα 
ποσοστα  συγχρήματοδο τήσής τής δαπα νής του ε ργου απο  εθνϊκου ς καϊ ενωσϊακου ς πο ρους (με 
αναφορα  στο δϊαρθρωτϊκο  ταμεϊ ο). Επϊ σής, ή σχετϊκή  συμπλή ρωσή ακολουθεϊ  τή δϊακρϊτή  ορολογϊ α 
Συλλογϊκε ς Αποφα σεϊς (ΣΑ) ε ργων, ενα ρϊθμος ε ργου ή  ΚΑΕ, ανα λογα τήν πήγή  χρήματοδο τήσής 
(ΠΔΕ ή  Τακτϊκο ς πρου πολογϊσμο ς). Γϊα το ζή τήμα τής  ανα λήψής δαπανω ν δήμοσϊ ων επενδυ σεων,  
βλ. καϊ α ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. α ρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016. 

74 Οϊ κρατή σεϊς προσαρμο ζονταϊ ανα λογα με τον φορε α εκτε λεσής του ε ργου. 
75   Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 ε βδομο εδα φϊο του ν. 4013/2011, ο πως αντϊκαταστα θήκε απο  το α ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
76  Ή/καϊ ή Επϊτροπή  Δϊαγωνϊσμου , κατα  περϊ πτωσή (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο σϊα Έργα). 
77 Πρβλ. α ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο πως αντϊκαταστα θήκε με  το α ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ καϊ  

ε κθεσή συνεπεϊω ν ρυθμϊ σεων επϊ  του ως α νω α ρθρου 42 ν. 4781/2021  
78  Συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα λήψή υποχρεω σεων απο  τους δϊατα κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οϊ δϊακήρυ ξεϊς, οϊ αποφα σεϊς ανα θεσής καϊ οϊ συμβα σεϊς που συνα πτονταϊ γϊα λογαρϊασμο  
των φορε ων Γενϊκή ς Κυβε ρνήσής αναφε ρουν απαραϊ τήτα τον αρϊθμο  καϊ τή χρονολογϊ α τής 
απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής, τον αρϊθμο  καταχω ρϊσή ς τής στα λογϊστϊκα  βϊβλϊ α του οϊκεϊ ου 
φορε α, καθω ς καϊ τον αρϊθμο  τής απο φασής ε γκρϊσής τής πολυετου ς ανα λήψής σε περϊ πτωσή που 
ή δαπα νή εκτεϊ νεταϊ σε περϊσσο τερα του ενο ς οϊκονομϊκα  ε τή.".Επϊ σής, συ μφωνα με το α ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ϊ δϊου π.δ : “Δϊακήρυ ξεϊς, ο που απαϊτεϊ ταϊ, καϊ αποφα σεϊς ανα θεσής που εκδϊ δονταϊ καϊ 
συμβα σεϊς που συνα πτονταϊ απο  φορεϊ ς τής Γενϊκή ς Κυβε ρνήσής εϊ ναϊ α κυρες, εφο σον δεν ε χεϊ 
προήγήθεϊ  αυτω ν ή ε κδοσή τής απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής του α ρθρου 2, παρ. 2 του 
παρο ντος. "Πρβ. καϊ α ρθρο 5 του ως α νω δϊατα γματος “Ανα λήψή δαπανω ν δήμοσϊ ων επενδυ σεων” 

79  Σε περϊ πτωσή που περϊλαμβα νονταϊ τυχο ν δϊκαϊω ματα προαϊ ρεσής, δϊαμορφω νεταϊ αναλο γως ή 
εκτϊμω μενή αξϊ α τής συ μβασής (πρου πολογϊσμο ς δήμοπρα τήσής) καϊ το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 καϊ 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

80 Το ποσο  των απρο βλεπτων δαπανω ν επαναυ πολογϊ ζεταϊ κατα  τήν υπογραφή  τής συ μβασής, 
ανα λογα με τήν προσφερθεϊ σα ε κπτωσή, ω στε να δϊατήρεϊ ταϊ ή εν λο γω ποσοστϊαϊ α αναλογϊ α του 
15% επϊ  τής δαπα νής εργασϊω ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με τήν παρα γραφο 3 περ. β  του α ρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

81 Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
82 Η αναθε τουσα αρχή  δϊαμορφω νεϊ το παρο ν σήμεϊ ο τής δϊακή ρυξής, ανα λογα με το αν αποφασϊ σεϊ να 

υποδϊαϊρε σεϊ τή συ μβασή σε περϊσσο τερα τμή ματα/ε ργα ή  ο χϊ, ή τοϊ να τα αναθε σεϊ ως ενϊαϊ ο 
συ νολο. Στήν περϊ πτωσή που επϊλε ξεϊ να μήν υποδϊαϊρε σεϊ σε τμή ματα, αναφε ρεϊ, στο παρο ν σήμεϊ ο 
τής δϊακή ρυξής, τους βασϊκου ς λο γους τής απο φασή ς τής αυτή ς (πρβλ. α ρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

83  ο πως συμπλήρω θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
84 Μπορεϊ  ή ε ναρξή τής προθεσμϊ ας να ορϊ ζεταϊ δϊαφορετϊκα ,  αν λο γου χα ρή δεν προβλε πεταϊ ή α μεσή 

ε ναρξή των εργασϊω ν (Πρβλ. α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
85 Με τήν επϊφυ λαξή τής επο μενής υποσήμεϊ ωσής. 
86  Οϊ αναθε τουσες αρχε ς μπορεϊ  να επϊτρε πουν τήν υποβολή  εναλλακτϊκω ν προσφορω ν καϊ στήν 

περϊ πτωσή αυτή  προσαρμο ζεταϊ αντϊστοϊ χως το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
87  Το ποσοστο  τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς δεν μπορεϊ  να υπερβαϊ νεϊ το 2% τής εκτϊμω μενής αξϊ ας τής 

συ μβασής, χωρϊ ς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποϊ ήσή στο δευ τερο δεκαδϊκο  ψήφϊ ο, μή 
συνυπολογϊζομε νων των δϊκαϊωμα των προαϊ ρεσής καϊ παρα τασής τής συ μβασής (Πρβλ. α ρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

88 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
89 Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
90 Συμπλήρω νεταϊ ανα λογα με το εα ν προβλε πεταϊ ή  ο χϊ ή χορή γήσή προκαταβολή ς, ή οποϊ α μπορεϊ  να 

ανε ρχεταϊ με χρϊ του δεκαπε ντε τοϊς εκατο  (15%) τής αξϊ ας τής συ μβασής, χωρϊ ς αναθεω ρήσή καϊ 
Φ.Π.Α. Συ μφωνα με τήν παρα γραφο 10 εδ. α του α ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο πως προστε θήκε με 
τήν παρ. 3 του α ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στϊς περϊπτω σεϊς συγχρήματοδοτου μενων δήμο σϊων 
ε ργων στϊς δϊακήρυ ξεϊς υποχρεωτϊκα  περϊλαμβα νεταϊ δυνατο τήτα χορή γήσής προκαταβολή ς. Η 
υποχρε ωσή αυτή  εξακολουθεϊ  να ϊσχυ εϊ καϊ γϊα τα προγρα μματα τής περϊο δου 2014-2020 δυνα μεϊ 
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τής παρ. 15 του α ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

91 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ.  7 & 8 καϊ 150 του ν. 4412/2016. Εφο σον προβλε πεταϊ προκαταβολή , στο 
παρο ν α ρθρο τής Δϊακή ρυξής, συμπλήρω νονταϊ οϊ ο ροϊ γϊα τήν εγγυήτϊκή  επϊστολή  προκαταβολή ς.  

92 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ. 8 ν. καϊ 150 του 4412/2016.  
93 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
94 Πρβλ. α ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εα ν ή εκτϊμω μενή αξϊ α τής συ μβασής ε ργου εϊ ναϊ μεγαλυ τερή 

του ενο ς εκατομμυρϊ ου (1.000.000) ευρω  ή  τμή ματο ς του, τϊ θεταϊ ή σχετϊκή  προ βλεψή στο παρο ν 
σήμεϊ ο τής δϊακή ρυξής δήμοπρα τήσής κα θε δϊαδϊκασϊ ας ανα θεσής, εφο σον ο χρο νος παρα δοσής του 
ε ργου ή  του τμή ματος εϊ ναϊ μϊκρο τερος κατα  δε κα τοϊς εκατο  (10%) του προβλεπο μενου στή 
συ μβασή.  Το συνολϊκο  υ ψος τής προ σθετής καταβολή ς (πρϊμ) δεν μπορεϊ  να υπερβαϊ νεϊ το πε ντε 
τοϊς εκατο  (5%) τής αξϊ ας τής συμβατϊκή ς δαπα νής του ε ργου, μή συμπερϊλαμβανομε νου του Φ.Π.Α. 
Γϊα συμβα σεϊς με εκτϊμω μενή αξϊ α μϊκρο τερή του ενο ς εκατομμυρϊ ου (1.000.000) ευρω  ή σχετϊκή  
προ βλεψή εναπο κεϊταϊ στή δϊακρϊτϊκή  ευχε ρεϊα τής αναθε τουσας αρχή ς. 

95 Με απο φασή του Υπουργου  Υποδομω ν καϊ Μεταφορω ν μπορεϊ  να καθορϊ ζεταϊ ο ρϊο ποσοστου  
ε κπτωσής, πα νω απο  το οποϊ ο ο ανα δοχος εϊ ναϊ υποχρεωμε νος να προσκομϊ ζεϊ, επϊπλε ον τής 
εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, προ σθετή εγγυ ήσή, κλϊμακωτα  αυξανο μενή βα σεϊ του ποσοστου  
ε κπτωσής. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 4 τελευταϊ ο εδα φϊο ν. 4412/2016. 

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

λεϊτουργϊ ας» γϊα τήν αποκατα στασή των ελαττωμα των που ανακυ πτουν ή  των ζήμϊω ν που 
προκαλου νταϊ απο  δυσλεϊτουργϊ α των ε ργων κατα  τήν περϊ οδο εγγυ ήσής καλή ς λεϊτουργϊ ας, 
εφο σον προβλε πεταϊ στα ε γγραφα τής συ μβασής. Το υ ψος τής εγγυ ήσής καλή ς λεϊτουργϊ ας 
καθορϊ ζεταϊ στα ε γγραφα τής συ μβασής καϊ δεν μπορεϊ  να υπερβαϊ νεϊ το πε ντε τοϊς εκατο  (5%) τής 
εκτϊμω μενής αξϊ ας τής συ μβασής. Η επϊστροφή  τής ανωτε ρω εγγυ ήσής λαμβα νεϊ χω ρα μετα  απο  τήν 
ολοκλή ρωσή τής περϊο δου εγγυ ήσής καλή ς λεϊτουργϊ ας..  Οϊ εγγυήτϊκε ς επϊστολε ς καλή ς 
λεϊτουργϊ ας περϊλαμβα νουν κατ’ ελα χϊστον τα αναφερο μενα στήν παρα γραφο 15.2 τής παρου σας 
καϊ επϊπρο σθετα, τον αρϊθμο  καϊ τον τϊ τλο τής σχετϊκή ς συ μβασής. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 10 του ν. 
4412/2016. 

100 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
101 Τα γραμμα τϊα συ στασής χρήματϊκή ς παρακαταθή κής του Ταμεϊ ου Παρακαταθήκω ν καϊ Δανεϊ ων, 

γϊα τήν παροχή  εγγυή σεων συμμετοχή ς καϊ καλή ς εκτε λεσής (εγγυοδοτϊκή  παρακαταθή κή) 
συστή νονταϊ συ μφωνα με τήν εϊδϊκή  νομοθεσϊ α που  δϊε πεϊ αυτο  καϊ εϊδϊκο τερα βα σεϊ του α ρθρου 
4 του π.δ τής 30 Δεκεμβρϊ ου 1926/3 Ιανουαρϊ ου 1927 (“Περϊ  συστα σεως καϊ αποδο σεως 
παρακαταθήκω ν καϊ καταθε σεων παρα  τω Ταμεϊ ω Παρακαταθήκω ν καϊ Δανεϊ ων”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

102 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 13, καθω ς καϊ τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 4.1.ζ. τής παρου σας, ως προς 
τϊς εγγυή σεϊς συμμετοχή ς. 

103  Η ελα χϊστή προθεσμϊ α παραλαβή ς των προσφορω ν καθορϊ ζεταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

104 Ορϊ ζεταϊ ο χρο νος απο  τήν Αναθε τουσα Αρχή  κατ΄ εκτϊ μήσή των ϊδϊαϊτεροτή των τής δϊαδϊκασϊ ας. 
Γϊα τον καθορϊσμο  του χρο νου ϊσχυ ος τής προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς του οποϊ ου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

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

α ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεϊ  ή υποχρε ωσή δήμοσϊ ευσής προκή ρυξής συ μφωνα με τϊς 
παρ. 7 καϊ 8 α ρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμο  με τϊς δϊατα ξεϊς του ν. 3548/2007, στον 
περϊφερεϊακο  καϊ τοπϊκο  τυ πο μέχρι 31/12/2023. 
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107 Πρβλ. α ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  επϊλε ξεϊ τή δϊαβου λευσή επϊ  των 

δήμοσϊευμε νων εγγρα φων τής συ μβασής συ μφωνα προς τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπλήρω νεταϊ το α ρθρο 20Α, α λλως δϊαγρα φεταϊ. 

108 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ οϊ αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να καλου ν 
συγκεκρϊμε νες τα ξεϊς/ πτυχϊ α του ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

109  Κατ’ αντϊστοϊχϊ α με τα ουσϊω δή χαρακτήρϊστϊκα  του ε ργου συ μφωνα με το α ρθρο 11 τής παρου σας 
(αναφε ρεταϊ ή κατήγορϊ α ή  οϊ κατήγορϊ ες στϊς οποϊ ες εμπϊ πτεϊ το ε ργο συ μφωνα με τϊς δϊατα ξεϊς 
του  α ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

110 Γϊα τήν κατανόήσή πρακτϊκών δϊαδϊκασϊών, ϊδίως κατά τήν εξέτασή τής συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε δϊαγωνϊσμούς, βλ. τϊς «Κατευθυντήρϊες γραμμές γϊα τή συμμετοχή τρίτων χωρών στήν αγορά 
δήμοσίων συμβάσεων τής ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

111 Συ μφωνα με το ϊσχυ ον κεϊ μενο τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
112 Γϊα το ε λεγχο των χωρω ν που ε χουν συνα ψεϊ συμφωνϊ ες με τήν Ένωσή δες τήν ϊστοσελϊ δα τής 
Επϊτροπή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

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

4497/2017. Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ, στο ΕΕΕΣ, ή αναφορα  σε “τελεσϊ δϊκή καταδϊκαστϊκή  απο φασή” 
νοεϊ ταϊ, δεδομε νής τής ως α νω νομοθετϊκή ς μεταβολή ς, ως “αμετα κλήτή καταδϊκαστϊκή  απο φασή”, 
ή δε σχετϊκή  δή λωσή του οϊκονομϊκου  φορε α στο Με ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα  μο νο σε αμετα κλήτες 
καταδϊκαστϊκε ς αποφα σεϊς. 

115 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
116 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταϊ ο εδα φϊο του ν. 4412/2016. Σχετϊκή  δή λωσή του προσφε ροντος 

οϊκονομϊκου  φορε α  περϊλαμβα νεταϊ στο ΕΕΕΣ 
117  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ή εν λο γω προ βλεψή γϊα παρε κκλϊσή απο  τον υποχρεωτϊκο  αποκλεϊσμο  αποτελεϊ  

δυνατο τήτα τής αναθε τουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περϊ πτωσή που 
δεν επϊθυμεϊ  να προβλε ψεϊ τή σχετϊκή  δυνατο τήτα, ή αναθε τουσα αρχή  δϊαγρα φεϊ τήν  παρα γραφο 
αυτή . 

118  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ  ή εν λο γω προ βλεψή γϊα παρε κκλϊσή απο  τον υποχρεωτϊκο  αποκλεϊσμο  τής  
αποτελεϊ  δυνατο τήτα τής αναθε τουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περϊ πτωσή που δεν επϊθυμεϊ  να προβλε ψεϊ τή σχετϊκή  δυνατο τήτα, ή αναθε τουσα αρχή  δϊαγρα φεϊ 
τήν παρα γραφο  αυτή . 

119  Οϊ λο γοϊ τής παραγρα φου 22.Α.4. αποτελου ν δυνήτϊκου ς λο γους αποκλεϊσμου  συ μφωνα με το 
α ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεϊα, ή αναθε τουσα αρχή  δυ ναταϊ να επϊλε ξεϊ ε ναν, 
περϊσσο τερους, ο λους ή  ενδεχομε νως καϊ κανε ναν απο  τους λο γους αποκλεϊσμου  συνεκτϊμω ντας τα 
ϊδϊαϊ τερα χαρακτήρϊστϊκα  τής υπο  ανα θεσή συ μβασής (εκτϊμω μενή αξϊ α αυτή ς, εϊδϊκε ς περϊστα σεϊς 
κλπ), με σχετϊκή  προ βλεψή στο παρο ν σήμεϊ ο τής δϊακή ρυξής. . 

120  Σχετϊκή  δή λωσή του προσφε ροντος οϊκονομϊκου  φορε α περϊλαμβα νεταϊ στο ΕΕΕΣ 
121  Σήμεϊω νεταϊ ο τϊ ο ανωτε ρω εθνϊκο ς λο γος αποκλεϊσμου  συμπλήρω νεταϊ στο Με ρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοϊ Λο γοϊ Αποκλεϊσμου  που ενδε χεταϊ να προβλε πονταϊ απο  τήν εθνϊκή  νομοθεσϊ α του κρα τους 
με λους τής α.α ή  του α.φ ). 

122 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποϊή θήκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/2 
123 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
124 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επϊ σής, βλ. υπ’ αρϊθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφο τής 

Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετϊκα  με τήν απο φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρϊ ου 2018 στήν υπο θεσή 
C-124/2017 Vossloh, ϊδίως σκέψεϊς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

125 Υπενθυμϊ ζεταϊ ο τϊ  αναφορα  στήν παρα γραφο 22.Α.4 θα γϊ νεϊ μο νο στήν περϊ πτωσή που ή 
Αναθε τουσα Αρχή  επϊλε ξεϊ κα ποϊον απο  τους δυνήτϊκου ς λο γους αποκλεϊσμου . 

126 Σχετϊκα  με τήν προσκο μϊσή αποδεϊ ξεων γϊα τα επανορθωτϊκα  με τρα βλ. τήν απο φασή τής 14ής 
Ιανουαρϊ ου 2021 του ΔΕΕ στήν υπο θεσή C-387/19 

127 Πρβλ α ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
128 Πρβλ. απο φασή υπ’ αρϊθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποϊ α 

εξακολουθεϊ  να ϊσχυ εϊ ε ως τήν  ε κδοσή τής απο φασής τής παρ. 9 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
129  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ο λα τα κρϊτή ρϊα ποϊοτϊκή ς επϊλογή ς, πλήν τής καταλλήλο τήτας γϊα τήν α σκήσή 

επαγγελματϊκή ς δραστήρϊο τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εϊ ναϊ 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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προαϊρετϊκα  γϊα τήν αναθε τουσα αρχή  καϊ πρε πεϊ να σχετϊ ζονταϊ καϊ να εϊ ναϊ ανα λογα με το 
αντϊκεϊ μενο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περϊ πτωσή, πρε πεϊ να 
δϊαμορφω νονταϊ κατα  τρο πο, ω στε να μήν περϊορϊ ζεταϊ δυσανα λογα ή συμμετοχή  των 
ενδϊαφερο μενων οϊκονομϊκω ν φορε ων στους δϊαγωνϊσμου ς. Κατα  το στα δϊο του προσδϊορϊσμου  
των κρϊτήρϊ ων καταλλήλο τήτας των υποψήφϊ ων, εϊ ναϊ αναγκαϊ ο να τήρου νταϊ απο  τϊς αναθε τουσες 
αρχε ς, οϊ θεμελϊω δεϊς ενωσϊακε ς αρχε ς, ϊδϊ ως ή αρχή  τής ϊ σής μεταχεϊ ρϊσής των συμμετεχο ντων, τής 
αποφυγή ς των δϊακρϊ σεων, τής δϊαφα νεϊας καϊ τής ανα πτυξής του ελευ θερου ανταγωνϊσμου . Τα 
κρϊτή ρϊα επϊλογή ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα ζονταϊ κατα  τή δϊαδϊκασϊ α ελε γχου τής 
καταλλήλο τήτας του προσφε ροντος να εκτελε σεϊ τή συ μβασή (κρϊτή ρϊα “on/off”).  

130  Πρβλ. α ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποϊ ο επανή λθαν σε ϊσχυ  τα α ρθρα 105 καϊ 106 
του ν. 3669/2008, με χρϊ τήν ε κδοσή του π.δ. του α ρθρου  

131  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ οϊ αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να καλου ν συγκεκρϊμε νες τα ξεϊς/ πτυχϊ α του 
ΜΕΕΠ ή , απο  τήν ε ναρξή ϊσχυ ος του π.δ. 71/2019, του Μήτρω ου Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων 
Δήμοσϊ ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

132  Οϊ αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επϊβα λλουν απαϊτή σεϊς που να δϊασφαλϊ ζουν ο τϊ οϊ οϊκονομϊκοϊ  
φορεϊ ς δϊαθε τουν τήν αναγκαϊ α οϊκονομϊκή  καϊ χρήματοδοτϊκή  ϊκανο τήτα γϊα τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες οϊ απαϊτή σεϊς πρε πεϊ να σχετϊ ζονταϊ καϊ να εϊ ναϊ ανα λογες με το αντϊκεϊ μενο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταϊ ο εδα φϊο καϊ αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οϊ εν λο γω 
απαϊτή σεϊς καθορϊ ζονταϊ περϊγραφϊκα  στο παρο ν σήμεϊ ο, χωρϊ ς παραπομπή  σε τα ξεϊς/πτυχϊ α του 
ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα θε περϊ πτωσή καϊ γϊα το μεταβατϊκο  χρονϊκο  δϊα στήμα ϊσχυ ος των 
α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 3669/2008, ο πως αυτο  προκυ πτεϊ απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 καϊ 
τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος του  τελευταϊ ου, επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ, ή αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ  να 
περϊγρα φεϊ τϊς σχετϊκε ς απαϊτή σεϊς ανα λογα με τα προβλεπο μενα στο π.δ. 71/2019, τήρουμε νων 
των εϊδϊκο τερων ρυθμϊ σεων του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορϊκα  με τϊς πε ραν των 
προβλεπο μενων απαϊτή σεων γϊα τήν εγγραφή  καϊ κατα ταξή σε τα ξή των οϊκεϊ ων μήτρω ων του π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντϊ στοϊχου πρου πολογϊσμου  ανα  κατήγορϊ α ε ργου. 

133 Πρβλ. α ρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 
134  Οϊ αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επϊβα λλουν απαϊτή σεϊς που να δϊασφαλϊ ζουν ο τϊ οϊ οϊκονομϊκοϊ  

φορεϊ ς δϊαθε τουν τήν αναγκαϊ α τεχνϊκή  καϊ επαγγελματϊκή  ϊκανο τήτα γϊα τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες οϊ απαϊτή σεϊς πρε πεϊ να σχετϊ ζονταϊ καϊ να εϊ ναϊ ανα λογες με το αντϊκεϊ μενο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταϊ ο εδα φϊο καϊ αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οϊ εν λο γω 
απαϊτή σεϊς καταρχα ς καθορϊ ζονταϊ περϊγραφϊκα  στο παρο ν σήμεϊ ο, χωρϊ ς παραπομπή  σε 
τα ξεϊς/πτυχϊ α του ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ου τε σε βαθμϊ δες/κατήγορϊ ες του ΜΕΚ. Σε κα θε 
περϊ πτωσή καϊ γϊα το μεταβατϊκο  χρονϊκο  δϊα στήμα ϊσχυ ος των α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 
3669/2008, ο πως αυτο  προκυ πτεϊ απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 καϊ τήν πλή ρή ε ναρξή ϊσχυ ος 
του  τελευταϊ ου, επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ,  ή αναθε τουσα αρχή  μπορεϊ  να περϊγρα φεϊ τϊς σχετϊκε ς 
απαϊτή σεϊς ανα λογα με τα προβλεπο μενα στο π.δ. 71/2019, τήρουμε νων των εϊδϊκο τερων 
ρυθμϊ σεων του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορϊκα  με τϊς πε ραν των προβλεπο μενων 
απαϊτή σεων γϊα τήν εγγραφή  καϊ κατα ταξή σε τα ξή των οϊκεϊ ων μήτρω ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), 
αντϊ στοϊχου πρου πολογϊσμου  ανα  κατήγορϊ α ε ργου..  

135 ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρε πεϊ να συγχε εταϊ ή ε ννοϊα τής επαγγελματϊκή ς καταλλήλο λήτας του α ρθρου  
22.Β  με τήν ε ννοϊα τής επαγγελματϊκή ς ϊκανο τήτας  

136  Πρβλ. α ρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016. 
137 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
138 Προαϊρετϊκή  επϊλογή : Η παρ. 22.Ε τϊ θεταϊ κατα  δϊακρϊτϊκή  ευχε ρεϊα τής αναθε τουσας αρχή ς καϊ 

συμπλήρω νεταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ο λες οϊ απαϊτή σεϊς 
πρε πεϊ να σχετϊ ζονταϊ καϊ να εϊ ναϊ ανα λογες με το αντϊκεϊ μενο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

139  Το εδα φϊο αυτο  προστϊ θεταϊ κατα  τήν κρϊ σή τής αναθε τουσας αρχή ς συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, α λλως δϊαγρα φεταϊ. 

140  Προαϊρετϊκή  επϊλογή  συμπλή ρωσής του εδαφϊ ου.  Συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στήν περϊ πτωσή συμβα σεων ε ργων οϊ Αναθε τουσες Αρχε ς μπορου ν να απαϊτου ν τήν 
εκτε λεσή ορϊσμε νων κρϊ σϊμων καθήκο ντων απευθεϊ ας απο  τον ϊ δϊο τον προσφε ροντα. 

141 Ως προς τον τρο πο υποβολή ς των αποδεϊκτϊκω ν με σων του παρο ντος α ρθρου, τα οποϊ α ε χουν 
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συνταχθεϊ / παραχθεϊ  απο  τους ϊ δϊους τους οϊκονομϊκου ς φορεϊ ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

142 Πρβ α ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
143  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ή ανωτε ρω δυνατο τήτα εναπο κεϊταϊ στή δϊακρϊτϊκή  ευχε ρεϊα του οϊκονομϊκου  

φορε α. Εξακολουθεϊ  να υφϊ σταταϊ ή δυνατο τήτα να υπογρα φεταϊ το ΕΕΕΣ απο  το συ νολο των 
φυσϊκω ν προσω πων που αναφε ρονταϊ στα τελευταϊ α δυ ο εδα φϊα του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

144  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016 
145 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
146 Βλ. ενδεϊκτϊκα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή μα) 
147 Πρβλ. α ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο   με α ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
148 Εφϊστα ταϊ ή προσοχή  των αναθετουσω ν αρχω ν στο ο τϊ πρε πεϊ να ζήτεϊ ταϊ ή προσκο μϊσή 

δϊκαϊολογήτϊκω ν προς απο δεϊξή μο νο των λο γων αποκλεϊσμου  καϊ των κρϊτήρϊ ων επϊλογή ς που 
ε χουν τεθεϊ  στήν παρου σα δϊακή ρυξή. Επϊσήμαϊ νεταϊ, περαϊτε ρω, ο τϊ, ή αναθε τουσα αρχή  δυ ναταϊ, 
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτεϊ  απο  προσφε ροντες, σε οποϊοδή ποτε χρονϊκο  σήμεϊ ο 
κατα  τή δϊα ρκεϊα τής δϊαδϊκασϊ ας, να υποβα λλουν ο λα ή  ορϊσμε να δϊκαϊολογήτϊκα , ο ταν αυτο  
απαϊτεϊ ταϊ γϊα τήν ορθή  δϊεξαγωγή  τής δϊαδϊκασϊ ας. 

149 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
150  Συ μφωνα με το α ρθρο 73 παρ. 2 τελευταϊ ο εδα φϊο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οϊκονομϊκο ς φορε ας 

εϊ ναϊ Έλλήνας πολϊ τής ή  ε χεϊ τήν εγκατα στασή  του στήν Ελλα δα, οϊ υποχρεω σεϊς του που αφορου ν 
τϊς εϊσφορε ς κοϊνωνϊκή ς ασφα λϊσής καλυ πτουν το σο τήν κυ ρϊα ο σο καϊ τήν επϊκουρϊκή  ασφα λϊσή." 

151 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
152 Οϊ υπευ θυνες δήλω σεϊς του παρο ντος τευ χους υπογρα φονταϊ καϊ γϊ νονταϊ αποδεκτε ς συ μφωνα με 

τα ορϊζο μενα στο α ρθρο 4.2. β) τής παρου σας  
153Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 ε γγραφο τής Αρχή ς «Ενήμε ρωσή γϊα ζήτή ματα αποδεϊκτϊκω ν 

φορολογϊκή ς ενήμερο τήτας (αυτο ματή α ντλήσή αποδεϊκτϊκου  - ενήμερο τήτα σε παρελθο ντα 
χρο νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

154  Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τήν επϊλε ξεϊ ως λο γο αποκλεϊσμου . 
155 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
156 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ε γγραφο τής Αρχή ς «Ενϊαϊ ο Πϊστοποϊήτϊκο  Δϊκαστϊκή ς 

Φερεγγυο τήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
157  Η πλατφο ρμα τής Ευρωπαϊ κή ς Επϊτροπή ς eCertis γϊα τήν αναζή τήσή ϊσοδυ ναμων πϊστοποϊήτϊκω ν 

α λλων κρατω ν-μελω ν τής Ε.Ε εϊ ναϊ δϊαθε σϊμή, χωρϊ ς κο στος, στή δϊαδρομή . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ή ΕΑΑΔΗΣΥ εϊ ναϊ ο αρμο δϊος εθνϊκο ς 
φορε ας γϊα τήν καταχω ρήσή καϊ τή ρήσή των στοϊχεϊ ων του eCertis γϊα τήν Ελλα δα. Πρβλ. το με 
αρϊθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετϊκο  ε γγραφο τής Αρχή ς στον ακο λουθο συ νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

158  Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τϊς επϊλε ξεϊ, ο λες ή  κα ποϊα/ες εξ αυτω ν, ως λο γους αποκλεϊσμου . 
159  Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ ή αναθε τουσα αρχή , εφο σον μπορε σεϊ να αποδεϊ ξεϊ, με κατα λλήλα με σα, ο τϊ 

συντρε χεϊ κα ποϊα απο  τϊς περϊπτω σεϊς αυτε ς, αποκλεϊ εϊ οποϊονδή ποτε οϊκονομϊκο  φορε α απο  τή 
συμμετοχή  στή δϊαδϊκασϊ α συ ναψής τής δήμο σϊας συ μβασής.  

160 Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τήν επϊλε ξεϊ ως λο γο αποκλεϊσμου . 
161 Πρβλ. α ρθρο 8 ν. 3310/2005 καϊ π.δ. 82/1996.   
162 Γϊα τϊς αλλοδαπε ς ανω νυμες  εταϊρεϊ ες ϊδρυθεϊ σες σε κρα τος με λος τής ΕΕ σχετϊκο  εϊ ναϊ το 

Παρα ρτήμα Ι τής οδήγϊ ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τήν οποϊ α αναδϊατυπω θήκε ή Οδήγϊ α 
77/91/ΕΟΚ (Επϊ σήμή Εφήμερϊ δα των Ευρωπαϊ κω ν Κοϊνοτή των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 
(επταμελή ς). 

163 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποϊή θήκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
164 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
165 ή οποϊ α εκδϊ δεταϊ συ μφωνα με τϊς εϊδϊκε ς δϊατα ξεϊς του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ τα 

πτυχϊ α των εγγεγραμμε νων στο Μήτρω ο Εργολήπτϊκω ν Επϊχεϊρή σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που εϊ ναϊ σε ϊσχυ  
κατα  τήν 3ή Ιουλϊ ου 2019 εξακολουθου ν να ϊσχυ ουν ως τήν 1ή Σεπτεμβρϊ ου 2021, εφο σον 
πλήρου νταϊ οϊ πρου ποθε σεϊς του νομοθετϊκου  πλαϊσϊ ου που ϊ σχυε ε ως καϊ τήν 2α Ιουλϊ ου 2019 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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(Πρβλ. α ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντϊκαταστα θήκε με τήν παρ. 5 του α ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

166 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
167 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
168  Εφο σον ε χεϊ αναφερθεϊ  σχετϊκή  απαϊ τήσή στο α ρθρο 22.Ε συμπλήρω νεταϊ αναλο γως συ μφωνα με 

το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
169 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
170 Συ μφωνα με το α ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρα φονταϊ υποχρεωτϊκα :  

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`, 

 ϊε. ή Κοϊνοπραξϊ α που καταχωρϊ ζεταϊ συ μφωνα με το α ρθρο 293 παρα γραφος 3 του ν. 4072/2012 
171 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
172  Συ μφωνα με τή δϊα ταξή του α ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Γϊα τή συμμετοχή  σε 

δϊαγωνϊσμου ς δήμοσϊ ων ε ργων χορήγεϊ ταϊ σε κα θε εργολήπτϊκή  επϊχεϊ ρήσή εγγεγραμμε νή στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερο τήτα πτυχϊ ου», ή οποϊ α, σε συνδυασμο  με τή βεβαϊ ωσή εγγραφή ς που εκδϊ δεταϊ 
απο  τήν υπήρεσϊ α τή ρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνϊστα  «επϊ σήμο κατα λογο αναγνωρϊσμε νων εργολήπτω ν 
[...] καϊ απαλλα σσεϊ τϊς εργολήπτϊκε ς επϊχεϊρή σεϊς απο  τήν υποχρε ωσή να καταθε τουν τα επϊμε ρους 
δϊκαϊολογήτϊκα  στους δϊαγωνϊσμου ς.” Επϊσήμαϊ νεταϊ ο τϊ, συ μφωνα με το α ρθρο 22  (Τροποποϊή σεϊς 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρω το εδα φϊο τής περϊ πτωσής 31 τής 
παραγρα φου 1 του α ρθρου 377 αντϊκαθϊ σταταϊ ως εξή ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των 
α ρθρων 80 ε ως 110, τα οποϊ α παραμε νουν σε ϊσχυ  με χρϊ τήν ε κδοσή του προεδρϊκου  δϊατα γματος 
του α ρθρου 83, των παραγρα φων 4 καϊ 5 του α ρθρου 20 καϊ τής παραγρα φου 1 α του α ρθρου 176». 

173  Στήν περϊ πτωσή ο μως που ή Ενήμερο τήτα Πτυχϊ ου δεν καλυ πτεϊ τϊς εϊσφορε ς επϊκουρϊκή ς 
ασφα λϊσής, τα σχετϊκα  δϊκαϊολογήτϊκα  υποβα λλονταϊ ξεχωρϊστα . 

174  Μο νο στήν περϊ πτωσή που ε χεϊ επϊλεγεϊ  απο  τήν αναθε τουσα αρχή  ως λο γος αποκλεϊσμου . 
175  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
176 Πρβλ. α ρθρο 93 του ν. 4412/2016. 
177 Πρβλ. α ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
178 Οϊ αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να προβλε πουν στα ε γγραφα τής συ μβασής ο τϊ, κατο πϊν αϊτή ματος 

του υπεργολα βου καϊ εφο σον ή φυ σή τής συ μβασής το επϊτρε πεϊ, ή αναθε τουσα αρχή  καταβα λλεϊ 
απευθεϊ ας στον υπεργολα βο τήν αμοϊβή  του γϊα τήν εκτε λεσή προμή θεϊας, υπήρεσϊ ας ή  ε ργου, 
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δυνα μεϊ συ μβασής υπεργολαβϊ ας με τον ανα δοχο. Στήν περϊ πτωσή αυτή , στα ε γγραφα τής 
συ μβασής καθορϊ ζονταϊ τα εϊδϊκο τερα με τρα ή  οϊ μήχανϊσμοϊ  που επϊτρε πουν στον κυ ρϊο ανα δοχο 
να εγεϊ ρεϊ αντϊρρή σεϊς ως προς αδϊκαϊολο γήτες πλήρωμε ς, καθω ς καϊ οϊ ρυθμϊ σεϊς που αφορου ν 
αυτο ν τον τρο πο πλήρωμή ς. Στήν περϊ πτωσή αυτή  δεν αϊ ρεταϊ ή ευθυ νή του κυ ρϊου αναδο χου. 
Συμπλήρω νεταϊ αναλο γως. 

179  Πρβλ. α ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
180 Πρβλ α ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα ε γγραφα τής συ μβασής, γϊα ε ργα πρου πολογϊσμου  ανω τερου 
των δε κα εκατομμυρϊ ων (10.000.000) ευρω , μπορεϊ  να εγκρϊθεϊ  καϊ να περϊλήφθεϊ  ρή τρα περϊ  
δϊαϊτήτϊκή ς επϊ λυσής κα θε δϊαφορα ς που προκυ πτεϊ σχετϊκα  με τήν εφαρμογή , τήν ερμήνεϊ α ή  το 
κυ ρος τής συ μβασής. Γϊα ε ργα κατω τερου πρου πολογϊσμου , απαϊτεϊ ταϊ γϊα τή συμπερϊ λήψή 
αντϊ στοϊχής ρή τρας ή συ μφωνή γνω μή του αρμο δϊου τεχνϊκου  συμβουλϊ ου. Μπορεϊ  να τεθεϊ  στο 
σήμεϊ ο αυτο  ή  στήν ΕΣΥ. Στα συμβατϊκα  τευ χή που ε χεϊ περϊλήφθεϊ  ρή τρα περϊ  δϊαϊτήτϊκή ς επϊ λυσής, 
δυ ναταϊ να προβλε πεταϊ στα δϊο συμβϊβαστϊκή ς επϊ λυσής κα θε δϊαφορα ς, που προήγεϊ ταϊ τής 
προσφυγή ς στή δϊαϊτήσϊ α  

181 Στο παρο ν σήμεϊ ο τής Δϊακή ρυξής ή  στήν ΕΣΥ μπορεϊ  να τεθεϊ  ρήτα  ή προ βλεψή γϊα τή συ στασή 
κατασκευαστϊκή ς κοϊνοπραξϊ ας, συ μφωνα με τα εϊδϊκο τερα ορϊζο μενα στο α ρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016. 




