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Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 40/20 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2018 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσλεδρίαζες ηες  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  208/2018. 

 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Μπεθηάξε Γεκήηξην, γ) Τξηαληαθύιινπ Γεκήηξην, δ) 

Καιιίξε Μαξία, ε) Τξσγάδε Βαζίιεην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Καξαθσηηά 

Γεώξγην, σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 20ε Λοεκβρίοσ 2018, εκέρα Σρίηε θαη ώρα 11:00 ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

12350/15.11.2018 (νξζ.επαλ.) πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα 

κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ.72 & 75 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, γ] Τξηαληάθπιινο Γεκήηξηνο, δ]Καιιίξε Μαξία, ε] Τξσγάδεο 

Βαζίιεηνο θαη ζη] Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Καξαθσηηάο Γεώξγηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

    Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

Θέκα 5ο : Περί έγθρηζες ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηες σπ’ αρηζ. 13/2018 κειέηες θαη   

      θαζορηζκού ηωλ όρωλ ηοσ αλοητηού ειεθηροληθού δηαγωληζκού, γηα ηελ εθηέιεζε  

      ηοσ έργοσ  ‘Έργα Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ Γ.Θ. Βραταηίοσ’   προϋποιογηζκού    

      90.000,00€ κε ΦΠΑ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέκπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο όηη έρεη ζπληαρζεί ε αξηζ. 13/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & 

Πνιενδνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, ελδεηθηηθού 

προϋποιογηζκού 89.998,15 € κε αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Έργα 

Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ Γ.Θ. Βραταηίοσ». 

  Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο όηη γηα ην ελ ιόγσ έξγν ζηνλ Θ.Α. 02.15.7321.02 ηνπ 

ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε εθ 90.000,00 € (ΑΣΑ 

2017-6.800,00 / ΑΣΑ 2013-6.849,17 / ΑΣΑ 2014- 18.203,54/ ΑΣΑ 2016- 58.147,29) 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αλνηρηό  ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, θαζώο ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ ηεο  ππ’ αξηζ. 13/2018 κειέηεο, γηα ην ελ ιόγσ 

έξγν θαη λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

   

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

 θάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη 

ξεηά πην πάλσ 

 ηελ ππ’ αξηζκόλ 13/2018 κειέηε ηεο  ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ  
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 ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ην έξγν  «Έξγα Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Κ. Βξαραηίνπ» 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

   1. Δγθρίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Κ. Βξαραηίνπ», 

ελδεηθηηθνύ  πξ/ζκνύ 89.998,15 €, κε αλνηρηό ειεθηξνληθό  δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

  2. Δγθρίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 13/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & 

Πνιενδνκίαο   ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ. 

  3.Θαζορίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Έξγα 

Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Κ. Βξαραηίνπ», σο εμήο:  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθε τουςα αρχη : ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  
Οδο σ  : Π. ΚΟΚΚΩΝΗ 2- ΖΕΤΓΟΛΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Σαχ.Κωδ. : 20001 
Σηλ. : 2741360520 
Telefax : 2741050301 
E-mail : ………………………. 
Πληροφορί εσ:  : ............................................ 

1.2 Εργοδο τησ η  Κυ ρίοσ του Έργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
1.3 Υορε ασ καταςκευη σ του ε ργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
1.4 Προί ςταμε νη Αρχη  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
1.5 Δίευθυ νουςα η  Επίβλε πουςα Τπηρεςί α :Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  
1.6 Αρμο δίο Σεχνίκο  υμβου λίο : ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΟΤ 

 

 
Εφο ςον οί ανωτε ρω υπηρεςί εσ μεταςτεγαςθου ν κατα  τη δία ρκεία τησ δίαδίκαςί ασ ςυ ναψησ η  εκτε λεςησ 
του ε ργου, υποχρεου νταί να δηλω ςουν α μεςα τα νε α τουσ ςτοίχεί α ςτουσ προςφε ροντεσ η  ςτον ανα δοχο. 
Εφο ςον οί ανωτε ρω υπηρεςί εσ η /καί τα αποφαίνο μενα ο ργανα του Υορε α Καταςκευη σ καταργηθου ν, 
ςυγχωνευτου ν η  με οποίονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δία ρκεία τησ δίαδίκαςί ασ  ςυ ναψησ η  
εκτε λεςησ του ε ργου, υποχρεου νταί να δηλω ςουν α μεςα,  ςτουσ προςφε ροντεσi η  ςτον ανα δοχο τα ςτοίχεί α 
των υπηρεςίω ν η  αποφαίνο μενων οργα νων, τα οποί α κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολίκο  δία δοχο των εν 
λο γω οργα νων που υπείςε ρχονταί ςτα δίκαίω ματα καί υποχρεω ςείσ τουσ. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοία τησ περίπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
γία τον παρόντα ηλεκτρονίκό δίαγωνίςμό, εύναί τα ακόλουθα : 
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςίεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ, 
β) η παρούςα δίακόρυξη, 
γ) το Συποποίημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)  
δ) το ε ντυπο οίκονομίκη σ προςφορα σ, ο πωσ παρα γεταί απο  την είδίκη  ηλεκτρονίκη  φο ρμα του 
υποςυςτη ματοσ, 
ε) ο προώπολογίςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τίμολόγίο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η είδίκό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
η) η γενίκό ςυγγραφό υποχρεώςεων  
θ) Σεχνίκό ϋκθεςη  
 

2.2 Προςφε ρεταί ελευ θερη, πλη ρησ, α μεςη καί δωρεα ν ηλεκτρονίκη  προ ςβαςη ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ 

ςτον είδίκο , δημο ςία προςβα ςίμο, χω ρο “ηλεκτρονίκοί  δίαγωνίςμοί ” τησ πυ λησ www.promitheus.gov.gr, 

καθω σ καί ςτην ίςτοςελί δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ www.velo-vocha.gr 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθεί  εγκαί ρωσ, η τοί ε ωσ την 13/12/2018ii  η αναθε τουςα αρχη  παρε χεί ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη δίαδίκαςί α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματίκε σ πληροφορί εσ 

ςχετίκα  με τα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ, το αργο τερο ςτίσ 14/12/2018 iii 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οί προςφορε σ  υποβα λλονταί απο  τουσ ενδίαφερομε νουσ ηλεκτρονίκα , με ςω τησ δίαδίκτυακη σ 
πυ λησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, με χρί την καταληκτίκη  ημερομηνί α καί ω ρα που ορί ζεταί 
ςτο α ρθρο 18 τησ παρου ςασ δίακη ρυξησ, ςε ηλεκτρονίκο  φα κελο του υποςυςτη ματοσ.  
 
Γία τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα δίαδίκαςύα οί ενδίαφερόμενοί οίκονομίκού φορεύσ απαίτεύταί να δίαθϋτουν 
ψηφίακό υπογραφό, χορηγούμενη από πίςτοποίημϋνη αρχό παροχόσ ψηφίακόσ υπογραφόσ καί να 
εγγραφούν ςτο ηλεκτρονίκό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Δίαδίκτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντασ τη δίαδίκαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοίνόσ Τπουργίκόσ Απόφαςησ με 
αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων 
υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με  χρόςη 
των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ε νωςη οίκονομίκω ν φορε ων υποβα λλεί κοίνη  προςφορα , η οποί α υποχρεωτίκα  υπογρα φεταί 
ψηφίακα , εί τε απο  ο λουσ τουσ οίκονομίκου σ φορεί σ που αποτελου ν την ε νωςη, εί τε απο  εκπρο ςωπο  
τουσ, νομί μωσ εξουςίοδοτημε νο. την προςφορα , επί  ποίνη  απο ρρίψησ τησ προςφορα σ,  
προςδίορί ζεταί η ε κταςη καί το εί δοσ τησ ςυμμετοχη σ του κα θε με λουσ τησ ε νωςησ, 
ςυμπερίλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοίβη σ μεταξυ  τουσ,  καθω σ καί ο εκπρο ςωποσ/ςυντονίςτη σ 
αυτη σ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονίκό φϊκελο προςφορϊσ περίϋχονταί: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδείξη «Δίκαίολογητίκϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδείξη  «Οίκονομίκό Προςφορϊ». 
 
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονταί, με χρόςη του ςχετίκού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοίχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπίςτευτίκό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα ορίζόμενα 
ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλεί ςτον οίκεύο  (υπο)φϊκελο ςχετίκό αίτίολόγηςη με τη μορφό 
ψηφίακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τίσ ςχετίκϋσ δίατϊξείσ νόμου ό δίοίκητίκϋσ 
πρϊξείσ που επίβϊλλουν την εμπίςτευτίκότητα τησ ςυγκεκρίμϋνησ πληροφορύασ, ωσ ςυνημμϋνο τησ 
ηλεκτρονίκόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονταί ωσ εμπίςτευτίκϋσ πληροφορύεσ ςχετίκϊ με τίσ τίμϋσ 
μονϊδοσ, τίσ προςφερόμενεσ ποςότητεσ καί την οίκονομίκό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ  ςτοίχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπίεςμϋνων ηλεκτρονίκών 
αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονίκό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επίθυμεύ ο προςφϋρων να χαρακτηρύςεί 
ωσ εμπίςτευτίκϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπεί να τα υποβϊλλεί ωσ χωρίςτϊ 
ηλεκτρονίκϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ χωρίςτό ηλεκτρονίκό αρχεύο 
μορφότυπου φακϋλου ςυμπίεςμϋνων ηλεκτρονίκών αρχεύων που να περίλαμβϊνεί αυτϊ. 
 
3.5  Ο χρόςτησ – οίκονομίκόσ φορϋασ υποβϊλλεί τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του υποςυςτόματοσ, 
όπωσ περίγρϊφεταί κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοίχεύα καί δίκαίολογητίκϊ που περίλαμβϊνονταί ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδείξη «Δίκαίολογητίκϊ 
υμμετοχόσ»  εύναί τα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ καί υποβϊλλονταί από τον οίκονομίκό 
φορϋα ηλεκτρονίκϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) καί εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδίο, φϋρουν εγκεκρίμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονίκό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονίκό υπογραφό  με χρόςη εγκεκρίμϋνων πίςτοποίητίκών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ 
υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Εντόσ τρίών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονίκό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοίχεύων καί 
δίκαίολογητίκών προςκομύζεταί υποχρεωτίκϊ από τον οίκονομίκό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό καί ςε ςφραγίςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητίκό επίςτολό ςυμμετοχόσ iv. 
Επίςημαύνεταί ότί η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ίςχύεί γία τίσ εγγυόςείσ ηλεκτρονίκόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςείσ 
του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οί οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφίακό υπογραφό. 
 
γ) Οί προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οίκονομίκό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοίχη είδίκό 
ηλεκτρονίκό φόρμα του υποςυςτόματοσ καί επίςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονίκό χώρο «υνημμϋνα 
Ηλεκτρονίκόσ Προςφορϊσ» καί ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοίχεύα τησ προςφορϊσ τουσ 
ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οί προςφϋροντεσ δύνανταί να προβαύνουν, μϋςω των λείτουργίών του υποςυςτόματοσ, ςε εκτύπωςη 
ελϋγχου ομαλότητασ των επίμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςίών, ςτην περύπτωςη 
εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεία, οί προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονίκϊ αρχεύα («εκτυπώςείσ» 
των Δίκαίολογητίκών υμμετοχόσ καί τησ Οίκονομίκόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable 
Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονταί από τουσ προςφϋροντεσ με εγκεκρίμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονίκό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονίκό υπογραφό με χρόςη εγκεκρίμϋνων 
πίςτοποίητίκών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. καί 
επίςυνϊπτονταί ςτουσ αντύςτοίχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημίκό υποβολό τησ 
προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποίεύ αυτοματοποίημϋνουσ ελϋγχουσ επίβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονίκόσ 
προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονίκϊ αρχεύα (Δίκαίολογητίκϊ υμμετοχόσ καί Οίκονομίκό 
Προςφορϊ) καί εφόςον οί ϋλεγχοί αυτού  αποβούν επίτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεταί  ςτο υποςύςτημα. 
Δίαφορετίκϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεταί καί το υποςύςτημα ενημερώνεί τουσ προςφϋροντεσ με ςχετίκό 
μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη δίεπαφό του χρόςτη των προςφερόντων, προκείμϋνου οί τελευταύοί να προβούν 
ςτίσ ςχετίκϋσ ενϋργείεσ δίόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δίκαίολογητίκϊ ςυμμετοχόσ καί οί οίκονομίκού όροί δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ 
ςτίσ είδίκϋσ ηλεκτρονίκϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οί προςφϋροντεσ επίςυνϊπτουν ψηφίακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετίκϊ ηλεκτρονίκϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ δίακόρυξησ.v 
 
ζ)  Από το υποςύςτημα εκδύδεταί ηλεκτρονίκό απόδείξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεταί ςτον 
οίκονομίκό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονίκού ταχυδρομεύου. 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οί προςφϋροντεσ δύνανταί να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πρίν την καταληκτίκό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό 
ηλεκτρονίκού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρεί εγκεκρίμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονίκό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονίκό υπογραφό  με χρόςη εγκεκρίμϋνων πίςτοποίητίκών ςύμφωνα με την 
παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω τησ λείτουργίκότητασ «Επίκοίνωνύα» του 
υποςυςτόματοσ. Πίςτοποίημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ από ςχετίκό απόφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεταί το ςχετίκό αύτημα του προςφϋροντα, προβαύνεί ςτην απόρρίψη 
τησ ςχετίκόσ ηλεκτρονίκόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα πρίν την καταληκτίκό ημερομηνύα υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ. Κατόπίν, ο οίκονομίκόσ φορϋασ δύναταί να υποβϊλεί εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτίκό ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/  ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Μετα  την καταληκτίκη  ημερομηνί α υποβολη σ προςφορω ν, ο πωσ ορί ζεταί ςτο α ρθρο 18 τησ παρου ςασ, 

καί πρίν την ηλεκτρονίκη  αποςφρα γίςη, η αναθε τουςα αρχη  κοίνοποίεί  ςτουσ προςφε ροντεσ τον ςχετίκο  

κατα λογο ςυμμετεχο ντων, ο πωσ αυτο σ παρα γεταί απο  το υποςυ ςτημα.  
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β) τη ςυνε χεία, τα με λη τησ Επίτροπη σ Δίαγωνίςμου , κατα  την ημερομηνί α καί ω ρα που ορί ζεταί ςτο 

α ρθρο 18 τησ παρου ςασ,  προβαί νουν ςε ηλεκτρονίκη  αποςφρα γίςη του υποφακε λου «Δίκαίολογητίκα  

υμμετοχη σ» καί του υποφακε λου “Οίκονομίκη  Προςφορα ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονίκο  χω ρο «υνημμε να  Ηλεκτρονίκου  Δίαγωνίςμου », αναρτα ταί απο  την Επίτροπη  

Δίαγωνίςμου  ο ςχετίκο σ κατα λογοσ μείοδοςί ασ,  προκείμε νου να λα βουν γνω ςη οί προςφε ροντεσ. 

 

δ) Ακολου θωσ, η Επίτροπη  Δίαγωνίςμου  προβαί νεί, κατα  ςείρα  μείοδοςί ασ,ςε ε λεγχο τησ ολο γραφησ καί 

αρίθμητίκη σ αναγραφη σ των επίμε ρουσ ποςοςτω ν ε κπτωςησ καί τησ ομαλη σ μεταξυ  τουσ ςχε ςησ, βα ςεί τησ 

παραγωγη σ ςχετίκου  ψηφίακου  αρχεί ου, με ςα απο  το υποςυ ςτημα.  

Γία την εφαρμογη  του ελε γχου ομαλο τητασ, χρηςίμοποίεί ταί απο  την Επίτροπη  Δίαγωνίςμου  η με ςη 

ε κπτωςη προςφορα σ (Εμ), ςυ μφωνα με τα ορίζο μενα ςτα α ρθρα 95 καί 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οί οίκονομίκε σ προςφορε σ, μετα  τίσ τυχο ν αναγκαί εσ δίορθω ςείσ, καταχωρί ζονταί, κατα  τη ςείρα  

μείοδοςί ασ, ςτο πρακτίκο  τησ επίτροπη σ, το οποί ο καί υπογρα φεταί απο  τα με λη τησ. 

 

ςτ) τη ςυνε χεία, η Επίτροπη  Δίαγωνίςμου , την ί δία ημε ρα, ελε γχεί τα δίκαίολογητίκα  ςυμμετοχη σ του 
α ρθρου 24.2 τησ παρου ςασ κατα  τη ςείρα  τησ μείοδοςί ασ, αρχί ζοντασ απο  τον πρω το μείοδο τη. Αν η 
ολοκλη ρωςη του ελε γχου αυτου  δεν εί ναί δυνατη  την ί δία με ρα, λο γω του μεγα λου αρίθμου  των 
προςφορω ν καί του ελε γχου των εγγυητίκω ν επίςτολω ν,  η δίαδίκαςί α ςυνεχί ζεταί τίσ επο μενεσ εργα ςίμεσ 
ημε ρεσ. 
 
ζ) Η Επίτροπη  Δίαγωνίςμου , πρίν την ολοκλη ρωςη τησ ςυ νταξησ  του πρακτίκου  τησ, επίκοίνωνεί  με τουσ 
εκδο τεσ που αναγρα φονταί ςτίσ υποβληθεί ςεσ εγγυητίκε σ επίςτολε σ, προκείμε νου να δίαπίςτω ςεί την 
εγκυρο τητα  τουσ. Αν δίαπίςτωθεί  πλαςτο τητα εγγυητίκη σ επίςτολη σ, ο υποψη φίοσ αποκλεί εταί απο  τον 
δίαγωνίςμο , υποβα λλεταί μηνυτη ρία αναφορα  ςτον αρμο δίο είςαγγελε α καί κίνεί ταί δίαδίκαςί α 
πείθαρχίκη σ δί ωξησ, ςυ μφωνα με τίσ δίατα ξείσ των α ρθρων 82 καί επο μενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περίγραφο μενη δίαδίκαςί α καταχωρεί ταί ςτο πρακτίκο  τησ Επίτροπη σ Δίαγωνίςμου  η  ςε παρα ρτημα  
του, που υπογρα φεταί απο  τον Προ εδρο καί τα με λη τησ. 
Η Επίτροπη  Δίαγωνίςμου  ολοκληρω νεί τη ςυ νταξη του ςχετίκου  πρακτίκου  με το αποτε λεςμα τησ 
δίαδίκαςί ασ, με το οποί ο είςηγεί ταί την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ςτον μείοδο τη (η  τη ματαί ωςη τησ 
δίαδίκαςί ασ), καί υποβα λλεί ςτην αναθε τουςα αρχη  το ςχετίκο  ηλεκτρονίκο  αρχεί ο, ωσ “εςωτερίκο ”, με ςω 
τησ λείτουργί ασ “επίκοίνωνί α” του υποςυςτη ματοσ, προσ ε γκρίςη . vi 
 
θ) τη ςυνε χεία, η αναθε τουςα αρχη  κοίνοποίεί  την απο φαςη ε γκρίςησ του πρακτίκου  ςε ο λουσ τουσ 
προςφε ροντεσ καί παρε χεί προ ςβαςη ςτα υποβληθε ντα ςτοίχεί α των λοίπω ν ςυμμετεχο ντων. Κατα  τησ 
απο φαςησ αυτη σ χωρεί  ε νςταςη, κατα  τα ορίζο μενα ςτην παρα γραφο 4.3 τησ παρου ςησ. 
 
ί) Επίςημαί νεταί ο τί, ςε περί πτωςη που οί προςφορε σ ε χουν την ί δία ακρίβω σ τίμη  (ίςο τίμεσ), η 
αναθε τουςα αρχη  επίλε γεί τον (προςωρίνο ) ανα δοχο με κλη ρωςη μεταξυ  των οίκονομίκω ν φορε ων που 
υπε βαλαν ίςο τίμεσ προςφορε σ. Η κλη ρωςη γί νεταί ενω πίον τησ Επίτροπη σ Δίαγωνίςμου  καί παρουςί α των 
οίκονομίκω ν φορε ων που υπε βαλαν τίσ ίςο τίμεσ προςφορε σ, ςε ημε ρα καί ω ρα που θα τουσ γνωςτοποίηθεί   
με ςω τησ λείτουργίκο τητασ “επίκοίνωνί α” του υποςυςτη ματοσ. 
 
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ Πρόςκληςη 

για υπογραφό ςύμβαςησ 
 

α) Μετα  την αξίολο γηςη των προςφορω ν, η αναθε τουςα αρχη  προςκαλεί , ςτο πλαί ςίο τησ ςχετίκη σ 
ηλεκτρονίκη σ δίαδίκαςί ασ ςυ ναψησ ςυ μβαςησ καί με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ «Επίκοίνωνί ασ», τον 
προςωρίνο  ανα δοχο να υποβα λεί εντο σ προθεςμί ασ Δϋκα  (10) ημερών τα προβλεπο μενα ςτίσ κεί μενεσ 
δίατα ξείσ δίκαίολογητίκα  προςωρίνου  αναδο χου καί τα αποδείκτίκα  ε γγραφα νομίμοποί ηςησ. 
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β) Σα δίκαίολογητίκα  του προςωρίνου  αναδο χου υποβα λλονταί απο  τον οίκονομίκο  φορε α ηλεκτρονίκα , 
με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ «Επίκοίνωνί ασ» ςτην αναθε τουςα αρχη . 
 
 γ) Αν δεν υποβληθου ν τα ωσ α νω δίκαίολογητίκα   η  υπα ρχουν ελλεί ψείσ ςε αυτα  που υποβλη θηκαν, 
παρε χεταί προθεςμί α ςτον προςωρίνο  ανα δοχο να τα υποβα λεί η  να τα ςυμπληρω ςεί εντόσ πϋντε (5) 
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτο ν με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ 
“Επίκοίνωνί ασ” του υποςυςτη ματοσ. Η αναθε τουςα αρχη  μπορεί  να παρατεί νεί την ωσ α νω προθεςμί α, 
εφο ςον αίτίολογεί ταί αυτο  επαρκω σ καί κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
 
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απο  την ηλεκτρονίκη  υποβολη  των ωσ α νω ςτοίχεί ων καί 
δίκαίολογητίκω ν, ςυ μφωνα με τα ανωτε ρω υπο  β) καί γ) αναφερο μενα, προςκομί ζονταί υποχρεωτίκα  απο  
τον οίκονομίκο  φορε α ςτην αναθε τουςα αρχη , ςε ε ντυπη μορφη  καί ςε ςφραγίςμε νο φα κελο, τα ε γγραφα 
που απαίτεί ταί να προςκομίςθου ν ςε πρωτο τυπη μορφη , ςυ μφωνα με τίσ δίατα ξείσ του α ρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999 ''Κω δίκασ Δίοίκητίκη σ Δίαδίκαςί ασ'', ο πωσ τροποποίη θηκε με τίσ δίατα ξείσ του α ρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δίκαίολογητίκω ν δίαπίςτωθεί  ο τί: 
I) τα ςτοίχεί α που δηλω θηκαν με το Συποποίημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (ΣΕΤΔ), εί ναί ψευδη  η  
ανακρίβη  η  
ii) αν δεν υποβληθου ν ςτο προκαθορίςμε νο χρονίκο  δία ςτημα τα απαίτου μενα πρωτο τυπα η  αντί γραφα, 
των παραπα νω δίκαίολογητίκω ν, η  
ii) αν απο  τα δίκαίολογητίκα  που προςκομί ςθηκαν νομί μωσ καί εμπροθε ςμωσ, δεν αποδείκνυ ονταί οί ο ροί 
καί οί πρου ποθε ςείσ ςυμμετοχη σ ςυ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 καί 23 τησ παρου ςασ, vii 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπί πτεί υπε ρ τησ αναθε τουςασ αρχη σ η 
εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ του καί η κατακυ ρωςη γί νεταί ςτον προςφε ροντα που υπε βαλε την αμε ςωσ επο μενη 
πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οίκονομίκη  α ποψη προςφορα  βα ςεί τησ τίμη σ τηρουμε νησ τησ ανωτε ρω 
δίαδίκαςί ασ. 
 
ε περί πτωςη ε γκαίρησ καί προςη κουςασ ενημε ρωςησ τησ αναθε τουςασ αρχη σ γία μεταβολε σ ςτίσ 
πρου ποθε ςείσ τίσ οποί εσ ο προςωρίνο σ ανα δοχοσ εί χε δηλω ςεί με το Συποποίημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ 
Δη λωςησ (ΣΕΤΔ) ο τί πληροί  καί οί οποί εσ επη λθαν η  γία τίσ οποί εσ ε λαβε γνω ςη ο προςωρίνο σ ανα δοχοσ 
μετα  την δη λωςη καί με χρί την ημε ρα τησ είδοποί ηςησ/προ ςκληςησ γία την προςκο μίςη των 
δίκαίολογητίκω ν κατακυ ρωςησ (οψίγενεί σ μεταβολε σ), δεν καταπί πτεί υπε ρ τησ αναθε τουςασ αρχη σ η 
εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ του, που εί χε προςκομίςθεί , ςυ μφωνα με το α ρθρο 15 τησ παρου ςασ. 
 
Αν κανε νασ απο  τουσ προςφε ροντεσ δεν υπε βαλε αληθη  η  ακρίβη  δη λωςη, η  αν κανε νασ απο  τουσ 
προςφε ροντεσ δεν προςκομί ζεί ε να η  περίςςο τερα απο  τα απαίτου μενα δίκαίολογητίκα , η  αν κανε νασ απο  
τουσ προςφε ροντεσ δεν αποδεί ξεί ο τί πληροί  τα κρίτη ρία ποίοτίκη σ επίλογη σ του α ρθρου 22, η δίαδίκαςί α 
ςυ ναψησ τησ ςυ μβαςησ ματαίω νεταί. 
 
 Η δίαδίκαςί α ελε γχου των ωσ α νω δίκαίολογητίκω ν ολοκληρω νεταί με τη ςυ νταξη πρακτίκου  απο  την 
Επίτροπη  Δίαγωνίςμου , η οποί α, ςτη ςυνε χεία,  το κοίνοποίεί , με ςω τησ «λείτουργίκο τητασ τησ 
«Επίκοίνωνί ασ», ςτην αναθε τουςα αρχη  γία τη λη ψη απο φαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνεί, μετϊ την ϋγκρίςη του ανωτϋρω πρακτίκού, ςτην κοίνοπούηςη τησ απόφαςησ 
κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτίκών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρίνό 
ανϊδοχο, ςύμφωνα με τίσ κεύμενεσ δίατϊξείσ, μϋςω τησ λείτουργίκότητασ τησ «Επίκοίνωνύασ», καί επίπλϋον 
αναρτϊ τα Δίκαίολογητίκϊ του προςωρίνού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονίκού Δίαγωνίςμού». 
 
ε) Μετα  την α πρακτη πα ροδο των προθεςμίω ν, το ςο τησ α ςκηςησ των προβλεπο μενων βοηθημα των καί 
με ςων ςτο ςτα δίο τησ προδίκαςτίκη σ καί δίκαςτίκη σ προςταςί ασ, ο ςο καί των αποφα ςεων  αναςτολω ν επί  
αυτω ν καί μετα  την ολοκλη ρωςη του προςυμβατίκου  ελε γχου απο  το Ελεγκτίκο  υνε δρίο, εφο ςον 
απαίτεί ταί, ςυ μφωνα με τα α ρθρα 35 καί 36  του ν. 4129/2013viii, ο προςωρίνο σ ανα δοχοσ, υποβα λλεί, 

εφο ςον απαίτεί ταίix,  επίκαίροποίημε να τα δίκαίολογητίκα  του α ρθρου 23.3-23.10 τησ παρου ςασ, μετα  απο  
ςχετίκη  προ ςκληςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ, με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ “Επίκοίνωνί ασ” του 
υποςυςτη ματοσ, προκείμε νου να  δίαπίςτωθεί  ο τί δεν ε χουν εκλεί ψεί οί πρου ποθε ςείσ ςυμμετοχη σ του 
α ρθρου 21,  ο τί εξακολουθου ν να πληρου νταί τα κρίτη ρία  επίλογη σ του α ρθρου 22 καί ο τί δεν ςυντρε χουν 
οί λο γοί αποκλείςμου  του ί δίου α ρθρου. 
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Με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ “Επίκοίνωνί ασ” του υποςυςτη ματοσ κοίνοποίεί ταί η απο φαςη 
κατακυ ρωςησ ςτον προςωρίνο  ανα δοχοx. Με την ί δία απο φαςη  καλεί ταί ο ανα δοχοσ ο πωσ  προςε λθεί ςε 
ορίςμε νο το πο καί χρο νο γία την υπογραφη  του ςυμφωνητίκου ,  θε τοντα σ του η αναθε τουςα αρχη  
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απο  την κοίνοποί ηςη είδίκη σ 
ηλεκτρονίκη σ προ ςκληςησ, με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ “Επίκοίνωνί ασ” του υποςυςτη ματοσ, 
προςκομί ζοντασ, καί την απαίτου μενη εγγυητίκη  επίςτολη  καλη σ εκτε λεςησ. Η εν λο γω κοίνοποί ηςη 
επίφε ρεί τα ε ννομα αποτελε ςματα τησ απο φαςησ κατακυ ρωςησ, ςυ μφωνα με ορίζο μενα ςτην παρ. 3 του 
α ρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εα ν ο ανα δοχοσ δεν προςε λθεί να υπογρα ψεί το ςυμφωνητίκο , με ςα ςτην προθεςμί α που ορί ζεταί ςτην 
είδίκη  προ κληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπί πτεί υπε ρ τησ αναθε τουςασ αρχη σ η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ 
του καί η κατακυ ρωςη γί νεταί ςτον προςφε ροντα που υπε βαλε την αμε ςωσ επο μενη πλε ον ςυμφε ρουςα 
απο  οίκονομίκη  α ποψη προςφορα  βα ςεί τίμη σ. Αν κανε νασ απο  τουσ προςφε ροντεσ δεν προςε λθεί γία την 
υπογραφη  του ςυμφωνητίκου , η δίαδίκαςί α ςυ ναψησ τησ ςυ μβαςησ ματαίω νεταί, ςυ μφωνα με την 
περί πτωςη  β τησ παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδίαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχεί ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκρίμϋνη ςύμβαςη καί ϋχεί ό 
εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεταί να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλείψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ 
παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερίκόσ νομοθεςύασ, δίκαίούταί να αςκόςεί 
προδίκαςτίκό προςφυγό ενώπίον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετίκόσ πρϊξησ ό παρϊλείψησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, προςδίορύζοντασ είδίκώσ τίσ νομίκϋσ καί πραγματίκϋσ αίτίϊςείσ που δίκαίολογούν το αύτημϊ τουxi.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα γία την ϊςκηςη τησ 
προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ εύναί: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοίνοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδίαφερόμενο οίκονομίκό 
φορϋα αν η πρϊξη κοίνοποίόθηκε με ηλεκτρονίκϊ μϋςα ό τηλεομοίοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοίνοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςίμοποίόθηκαν ϊλλα μϋςα επίκοίνωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματίκό ό τεκμαίρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτεί τα 
ςυμφϋροντα του ενδίαφερόμενου οίκονομίκού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλείψησ, η προθεςμύα γία την ϊςκηςη τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ εύναί δεκαπϋντε 
(15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλείψησxii. 

Η προδίκαςτίκό προςφυγό, με βϊςη καί τα όςα προβλϋπονταί ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεταί 
ηλεκτρονίκϊ βϊςεί του τυποποίημϋνου εντύπου καί μϋςω τησ λείτουργίκότητασ «Επίκοίνωνύα» του 
υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επίλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδείξη «Προδίκαςτίκό 
Προςφυγό» καί επίςυνϊπτοντασ το ςχετίκό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Γία το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ κατατύθεταί παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα είδίκϊ ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οπούο 
επίςτρϋφεταί ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολίκόσ ό μερίκόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε 
περύπτωςη που πρίν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ 
την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνεί ςτην οφείλόμενη ενϋργεία.  

Η προθεςμύα γία την ϊςκηςη τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ καί η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ 
ςύμβαςησ επύ ποίνό ακυρότητασ, η οπούα δίαπίςτώνεταί με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη 
προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατϊ τα λοίπϊ, η ϊςκηςη τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ δεν κωλύεί την πρόοδο τησ δίαγωνίςτίκόσ 
δίαδίκαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρίνϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λείτουργύασ τησ «Επίκοίνωνύασ»:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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α. Κοίνοποίεύ την προδίκαςτίκό προςφυγό ςε κϊθε ενδίαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 καί την περ. α΄ τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Είδοποίεύ, παρϋχεί πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοίχεύων του δίαγωνίςμού καί δίαβίβϊζεί ςτην Αρχό 
Εξϋταςησ Προδίκαςτίκών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 
365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα καί με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεταί αίτίολογημϋνα επύ τησ βαςίμότητασ των προβαλλόμενων πραγματίκών καί νομίκών 
ίςχυρίςμών τησ προςφυγόσ καί των ίςχυρίςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ καί, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, 
των ίςχυρίςμών του παρεμβαύνοντοσ καί δϋχεταί (εν όλω ό εν μϋρεί) ό απορρύπτεί την προςφυγό με 
απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεταί μϋςα ςε αποκλείςτίκό προθεςμύα εύκοςί (20) ημερών από την ημϋρα 
εξϋταςησ τησ προςφυγόσxiii. 

Η ϊςκηςη τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη γία την ϊςκηςη των ϋνδίκων βοηθημϊτων  
τησ αύτηςησ αναςτολόσ καί τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών 
πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποίοσ ϋχεί ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςεί την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ 
καί την ακύρωςό τησ ενώπίον του αρμοδύου δίκαςτηρύουxiv. Δίκαύωμα ϊςκηςησ των ύδίων ενδύκων 
βοηθημϊτων ϋχεί καί η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνεί δεκτό την προδίκαςτίκό προςφυγό. Με τα 
ϋνδίκα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ καί τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονταί ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ καί όλεσ οί ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη 
πρϊξείσ ό παραλεύψείσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντίςτούχωσ ϋωσ 
τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.  
 
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊταί από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεταί ςτο αρμόδίο δίκαςτόρίο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την 
ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδίκαςτίκόσ προςφυγόσ καί ςυζητεύταί το αργότερο εντόσ τρίϊντα (30) 
ημερών από την κατϊθεςό τησ. Γία την ϊςκηςη τησ αίτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεταί το προβλεπόμενο 
παρϊβολο, ςύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύεί τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρίνό δίαταγό ο 
αρμόδίοσ δίκαςτόσ αποφανθεύ δίαφορετίκϊ. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετίκα  με την υπογραφη  τησ ςυ μβαςησ, ίςχυ ουν τα προβλεπο μενα ςτην παρ. 5 α ρθρου 105 καί 135 
του ν. 4412/2016. 
Σα  ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ  με βα ςη τα οποί α θα εκτελεςθεί  το ε ργο εί ναί τα αναφερο μενα παρακα τω. 
ε περί πτωςη αςυμφωνί ασ των περίεχομε νων ςε αυτα  ο ρων, η ςείρα  ίςχυ οσ καθορί ζεταί  ωσ 
κατωτε ρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητίκο . 
2. Η παρου ςα Δίακη ρυξη. 
3. Η Οίκονομίκη  Προςφορα . 
4. Σο Σίμολο γίο Δημοπρα τηςησ  
5. Η Είδίκη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Γενίκη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Γ..Τ)  
7. Η Σεχνίκη  Περίγραφη  (Σ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογίςμο σ Δημοπρα τηςησ. 
9. Οί εγκεκρίμε νεσ μελε τεσ του ε ργου.  
10.  Σο εγκεκρίμε νο Φρονοδία γραμμα καταςκευη σ του ε ργου. 
 

 
 
Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
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6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονταί υποχρεωτίκϊ ςτην ελληνίκό γλώςςα καί προαίρετίκϊ καί 
ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολίκϊ ό μερίκϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των 
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περίςςςότερεσ γλώςςεσ, επίκρατεύ η ελληνίκό 
ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςείσ υποβϊλλονταί ςτην ελληνίκό γλώςςα.  

6.2.  Οί προςφορϋσ καί τα περίλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοίχεύα, καθώσ καί τα αποδείκτίκϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονταί ςτην ελληνίκό γλώςςα ό ςυνοδεύονταί από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνίκό 
γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπα  δημο ςία ε γγραφα καί δίκαίολογητίκα  εφαρμο ζεταί η υνθη κη τησ Φα γησ τησ 
5.10.1961, που κυρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκα  τα αλλοδαπα  ίδίωτίκα  ε γγραφα 
μπορου ν να ςυνοδευ ονταί απο  μετα φραςη  τουσ ςτην ελληνίκη  γλω ςςα επίκυρωμε νη εί τε απο  
προ ςωπο αρμο δίο κατα  τίσ δίατα ξείσ τησ εθνίκη σ νομοθεςί ασ εί τε απο  προ ςωπο κατα  νο μο αρμο δίο 
τησ χω ρασ ςτην οποί α ε χεί ςυνταχθεί  ε γγραφοxv. Επί ςησ, γί νονταί υποχρεωτίκα  αποδεκτα  ευκρίνη  
φωτοαντί γραφα εγγρα φων που ε χουν εκδοθεί  απο  αλλοδαπε σ αρχε σ καί ε χουν επίκυρωθεί  απο  
δίκηγο ρο, ςυ μφωνα με τα προβλεπο μενα ςτην παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κω δίκασ Δίοίκητίκη σ Δίαδίκαςί ασ”, αντίκαταςτα θηκε ωσ α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτίκϊ καί τεχνίκϊ φυλλϊδία καί ϊλλα ϋντυπα-εταίρίκϊ ό μη – με είδίκό τεχνίκό περίεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονταί ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονταί από μετϊφραςη ςτην ελληνίκό 

6.5. Η  επίκοίνωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ καί μεταξύ αυτόσ καί του αναδόχου, θα γύνονταί 
υποχρεωτίκϊ ςτην ελληνίκό γλώςςα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Γία τη δημοπρα τηςη του ε ργου, την εκτε λεςη τησ ςυ μβαςησ καί την καταςκευη  του, εφαρμο ζονταί 

οί δίατα ξείσ των παρακα τω νομοθετημα των, ο πωσ ίςχυ ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» xvi 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,xvii 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» 
(ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
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- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )xviii 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 
και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ 
και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων 
κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), ο πωσ τροποποίη θηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), γία τη δίαςταυ ρωςη των ςτοίχεί ων του αναδο χου με τα ςτοίχεί α του  Ε..Ρ.,  
το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων 
του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοίνη  απο φαςη των Τπουργω ν Ανα πτυξησ καί Επίκρατεί ασ υπ’ 
αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετίκα  με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, xix, καθω σ καί η απο φαςη του Τφυπουργου  
Οίκονομί ασ καί Οίκονομίκω ν υπ’ αρίθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών 
ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οί δίατα ξείσ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωςη Κω δίκα Υο ρου Προςτίθε μενησ Αξί ασ». 

 
 

7.4 Οί ςε εκτε λεςη των ανωτε ρω δίατα ξεων εκδοθεί ςεσ κανονίςτίκε σ πρα ξείσxx, καθω σ καί λοίπε σ 
δίατα ξείσ που αναφε ρονταί ρητα  η  απορρε ουν απο  τα ορίζο μενα ςτα ςυμβατίκα  τευ χη τησ 
παρου ςασ καθω σ καί το ςυ νολο των δίατα ξεων του αςφαλίςτίκου , εργατίκου , περίβαλλοντίκου  καί 
φορολογίκου  δίκαί ου καί γενίκο τερα κα θε δία ταξη (Νο μοσ, Π.Δ., Τ.Α.) καί ερμηνευτίκη  εγκυ κλίοσ 
που δίε πεί την ανα θεςη καί εκτε λεςη του ε ργου τησ παρου ςασ ςυ μβαςησ, ε ςτω καί αν δεν 
αναφε ρονταί ρητα .  
 

7.5 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται και 
να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ 
νομοθεςύα. 

 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ε ργο χρηματοδοτεί ταί απο  ΑΣΑ  
 Σο ε ργο υπο κείταί ςτίσ κρατη ςείσxxi που προβλε πονταί γία τα ε ργα αυτα , περίλαμβανομε νησ 

τησ κρα τηςησ υ ψουσ 0,06 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν τησ Ενίαί ασ Ανεξα ρτητησ Αρχη σ 
Δημοςί ων υμβα ςεων, ςυ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρα τηςησ υ ψουσ 
0,06 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν τησ Αρχη σ Εξε ταςησ Προδίκαςτίκω ν Προςφυγω ν, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθω σ καί τησ κρα τηςησ 6%0, ςυ μφωνα με 
τίσ δίατα ξείσ του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 καί τησ υπ' αρίθμ. 
ΔΝγ/οίκ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απο φαςησ του Τπουργου  Τποδομω ν καί Μεταφορω ν (Β' 
2235).   

 
8.2. Σα γενίκα  ε ξοδα, ο φελοσ κ.λ.π. του Αναδο χου καί οί επίβαρυ νςείσ απο  φο ρουσ, δαςμου σ κ.λ.π. 

καθορί ζονταί ςτο αντί ςτοίχο α ρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρυ νεί τον Κυ ρίο του Έργου.  
  
8.3. Οί πληρωμε σ θα γί νονταί ςυ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 καί το αντί ςτοίχο α ρθρο 

τησ Ε..Τ. Η πληρωμη  του εργολαβίκου  τίμη ματοσ θα γί νεταί ςε EURO. 
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Άρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουςα αρχη xxii μπορεί , κατα  τη δίαδίκαςί α αξίολο γηςησ των προςφορω ν, να καλε ςεί τουσ 
οίκονομίκου σ φορεί σ, με ςω τησ  λείτουργίκο τητασ τησ ‘’Επίκοίνωνί ασ” του υποςυςτη ματοσ να 
ςυμπληρω ςουν η  να δίευκρίνί ςουν τα ε γγραφα η  δίκαίολογητίκα  που ε χουν υποβα λεί, 
ςυμπερίλαμβανομε νησ καί τησ οίκονομίκη σ τουσ προςφορα σ, με ςα ςε ευ λογη προθεςμί α, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτου σ τησ 
ςχετίκη σ προ ςκληςησ, ςυ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα ςτίσ δίατα ξείσ των α ρθρων  102 καί 103  του ν. 
4412/2016 καί του α ρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποίαδη ποτε δίευκρί νίςη η  ςυμπλη ρωςη που υποβα λλεταί απο  τουσ προςφε ροντεσ η  υποψηφί ουσ, χωρί σ 
να ε χεί ζητηθεί  απο  την αναθε τουςα αρχη xxiii, δεν λαμβα νεταί υπο ψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Γία την παρούςα δίαδίκαςύα ϋχεί εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ.  12400/19.11.2018. γία την ανϊληψη 
υποχρϋωςησ/ϋγκρίςη δϋςμευςησ πύςτωςησ γία το οίκονομίκό ϋτοσ 2018 καί με αρ.  279/2018 καταχώρηςη 
ςτο βίβλύο εγκρύςεων καί εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεταί καί ο αρίθμόσ τησ απόφαςησ 
ϋγκρίςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεταί ςε περίςςότερα του ενόσ 
οίκονομίκϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxiv 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναί:  
 «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Δ.Κ. ΒΡΑΦΑΣΙΟΤ ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 
Ο προώπολογίςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεταί ςε 89.998,15 Ευρώ καί αναλύεταί ςε: 
 
Δαπϊνη Εργαςίών  53.485,00 
Γενίκϊ ϋξοδα καί Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)   9.627,30 

Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςίών  
καί του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονταί ςύμφωνα με τουσ όρουσ  
του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016     

9.466,85  

το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεταί αναθεώρηςη ςτίσ τίμϋσ ποςού  
ςύμφωνα με το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

         0,00 

Υ.Π.Α. 24%   17.419,00 

        
     

 
11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Δίαμο ρφωςη Περίβα λλοντα χω ρου κλείςτου  γυμναςτηρί ου Βραχατί ου «Γ. Σρίαντα φυλλοσ» 

 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

 
      Φωματουργίκε σ εργαςί εσ  

Εργαςί εσ αςφαλτο ςτρωςησ  
Εργαςί εσ Η/Μ (Υωτίςμο σ χω ρου ςτα θμευςησ) 

  
Επιςημαύνεται ότί, το φυςίκό καί οίκονομίκό αντίκεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπεί να 
μεταβϊλλεταί ουςίωδώσ κατϊ τη δίϊρκεία εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα ορίζόμενα ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταταί, μόνο υπό τίσ προώποθϋςείσ των ϊρθρων 132 
καί 156 ν. 4412/2016.  

Επίτρϋπεταί η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ καί περίορίςμούσ: 

 Δεν τροποποίεύταί το «βαςίκό ςχϋδίο» τησ προκόρυξησ, ούτε οί προδίαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περίγρϊφονταί ςτα ςυμβατίκϊ τεύχη, ούτε καταργεύταί ομϊδα εργαςίών τησ αρχίκόσ ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεταί η πληρότητα, ποίότητα καί λείτουργίκότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςίμοποίεύταί γία την πληρωμό νϋων εργαςίών που δεν υπόρχαν ςτην αρχίκό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνεί η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελίκό εγκεκρίμϋνο Ανακεφαλαίωτίκό Πύνακα Εργαςίών του 
ϋργου, ποςοςτό εύκοςί τοίσ εκατό (20%) τησ ςυμβατίκόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςίών του ϋργου ούτε, 
αθροίςτίκϊ, ποςοςτό δϋκα τοίσ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχίκόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., 
αναθεώρηςη τίμών καί απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροίςτίκό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονταί 
υπόψη μόνο οί μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςίών ςε ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοίκονομούνταί, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρία (20% ό καί 10%), μείώνουν 
ίςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςείσ καί απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Γία τη 
χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαίτεύταί ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του Σεχνίκού 
υμβουλύου, ύςτερα από είςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
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Ο προώπολογίςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεταί η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεταί ςε ομϊδεσ 
εργαςίών, οί οπούεσ ςυντύθενταί από εργαςύεσ που υπϊγονταί ςε ενίαύα υποςύνολα του τεχνίκού 
αντίκείμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοίο τρόπο καταςκευόσ καί επίδϋχονταί το ύδίο ποςοςτό 
ϋκπτωςησ ςτίσ τίμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών καί Μεταφορών, η οπούα 
μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχεί εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδίορύζονταί οί ομϊδεσ εργαςίών 
ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολίκη  προθεςμί α εκτε λεςησ του ε ργου, ορί ζεταί ςε ϋξι (6) μόνεσ απο  την ημε ρα υπογραφη σ τησ 
ςυ μβαςησxxv.  
Οί αποκλείςτίκε σ καί ενδείκτίκε σ τμηματίκε σ προθεςμί εσ του ε ργου αναφε ρονταί ςτην Ε..Τ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επίλογη  του Αναδο χου, θα γί νεί ςυ μφωνα με την «ανοίκτη  δίαδίκαςί α» του α ρθρου 27 του 

ν. 4412/2016 καί υπο  τίσ πρου ποθε ςείσ του νο μου αυτου . 
  
13.2 Η οίκονομίκη  προςφορα  των δίαγωνίζομε νων, θα ςυνταχθεί  καί υποβληθεί  ςυ μφωνα με τα 

ορίζο μενα ςτο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε προςφε ρων μπορεί  να υποβα λεί μο νο μί α προςφορα .  
  
13.4  Δεν επίτρε πεταί η υποβολη  εναλλακτίκω ν προςφορω ν. 
 
13.5 Δε γί νονταί δεκτε σ προςφορε σ γία με ροσ του αντίκείμε νου τησ ςυ μβαςησ.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κρίτη ρίο γία την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ εί ναί η πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οίκονομίκη  α ποψη προςφορα  
μο νο βα ςεί τίμη σ (χαμηλο τερη τίμη ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Γία την ςυμμετοχη  ςτον δίαγωνίςμο  απαίτεί ταί η κατα θεςη απο  τουσ ςυμμετε χοντεσ 

οίκονομίκου σ φορεί σ, κατα  τουσ ο ρουσ τησ παρ. 1 α) του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητίκη σ επίςτολη σ ςυμμετοχη σ, που ανε ρχεταί ςτο ποςο  των 1.452,00 ευρώ.  

 την περί πτωςη ε νωςησ οίκονομίκω ν φορε ων, η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ περίλαμβα νεί καί τον ο ρο 
ο τί η εγγυ ηςη καλυ πτεί τίσ υποχρεω ςείσ ο λων των οίκονομίκω ν φορε ων που ςυμμετε χουν ςτην 
ε νωςη. 

 
15.2 Οί εγγυητίκε σ επίςτολε σ ςυμμετοχη σ περίλαμβα νουν, ςυ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελα χίςτον τα ακο λουθα ςτοίχεί α :  
 α) την ημερομηνί α ε κδοςησ,  
 β) τον εκδο τη,  
 γ) τον κυ ρίο του ε ργου η  το φορε α καταςκευη σ του ε ργου «ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ» προσ τον 

οποί ο απευθυ νονταί,  
 δ) τον αρίθμο  τησ εγγυ ηςησ,  
 ε) το ποςο  που καλυ πτεί η εγγυ ηςη,  
 ςτ) την πλη ρη επωνυμί α, τον Α.Υ.Μ. καί τη δίευ θυνςη του οίκονομίκου  φορε α υπε ρ του οποί ου 

εκδί δεταί η εγγυ ηςη (ςτην περί πτωςη ε νωςησ αναγρα φονταί ο λα τα παραπα νω γία κα θε με λοσ 
τησ ε νωςησ),  

 ζ) τουσ ο ρουσ ο τί: αα) η εγγυ ηςη παρε χεταί ανε κκλητα καί ανεπίφυ λακτα, ο δε εκδο τησ 
παραίτεί ταί του δίκαίω ματοσ τησ δίαίρε ςεωσ καί τησ δίζη ςεωσ, καί ββ) ο τί ςε περί πτωςη 
κατα πτωςησ αυτη σ, το ποςο  τησ κατα πτωςησ υπο κείταί ςτο εκα ςτοτε ίςχυ ον τε λοσ 
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χαρτοςη μου,  
 η) τα ςτοίχεί α τησ δίακη ρυξησ (αρίθμο σ, ε τοσ, τί τλοσ ε ργου ) καί την  καταληκτίκη  ημερομηνί α 

υποβολη σ προςφορω ν,  
 θ) την ημερομηνί α λη ξησ η  τον χρο νο ίςχυ οσ τησ εγγυ ηςησ,  
 ί) την ανα ληψη υποχρε ωςησ απο  τον εκδο τη τησ εγγυ ηςησ να καταβα λεί το ποςο  τησ εγγυ ηςησ 

ολίκα  η  μερίκα  εντο σ πε ντε (5) ημερω ν μετα  απο  απλη  ε γγραφη είδοποί ηςη εκεί νου προσ τον 
οποί ο απευθυ νεταί.  

(το ςημεί ο αυτο  γί νεταί παραπομπη  ςτα ςχετίκα  υποδεί γματα, εφο ςον υπα ρχουν).  
 
15.3 Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ πρε πεί να ίςχυ εί τουλα χίςτον γία τρία ντα (30) ημε ρεσ μετα  τη λη ξη του 

χρο νου ίςχυ οσ τησ προςφορα σ του α ρθρου 19 τησ παρου ςασ, η τοί με χρί 17/07/2019, α λλωσ η 
προςφορα  απορρί πτεταί. Η αναθε τουςα αρχη  μπορεί , πρίν τη λη ξη τησ προςφορα σ, να ζητα  απο  
τον προςφε ροντα να παρατεί νεί, πρίν τη λη ξη τουσ, τη δία ρκεία ίςχυ οσ τησ προςφορα σ καί τησ 
εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ. 

 
15.4 Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ καταπί πτεί, υπε ρ του κυρί ου του ε ργου, μετα  απο  γνω μη του Σεχνίκου  

υμβουλί ου αν ο προςφε ρων αποςυ ρεί την προςφορα  του κατα  τη δία ρκεία ίςχυ οσ αυτη σ καί 
ςτίσ περίπτω ςείσ του α ρθρου 4.2 τησ παρου ςασ. 
Η ε νςταςη του αναδο χου κατα  τησ αποφα ςεωσ δεν αναςτε λλεί την εί ςπραξη του ποςου  τησ 
εγγυη ςεωσ. 

 
15.5  Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ επίςτρε φεταί ςτον ανα δοχο με την προςκο μίςη τησ εγγυ ηςησ  
 καλη σ εκτε λεςησ. 
             Η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ επίςτρε φεταί ςτουσ λοίπου σ προςφε ροντεσ, ςυ μφωνα με τα 
           είδίκο τερα ορίζο μενα ςτο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016 xxvi. 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)xxvii 
 
16.1 Δεν προβλε πεταί η χορη γηςη προκαταβολη σ ςτον Ανα δοχο. 
 
16.2 Δεν προβλϋπεταί  η πληρωμό πρίμ ςτην παρούςα ςύμβαςη . 

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Γία την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαίτεύταί η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεταί ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ 

τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. καί κατατύθεταί πρίν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτεί ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ 

αυτό είδίκότερα ορύζεί. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεταί 

αύξηςη τησ ςυμβατίκόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναί υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςεί πρίν την τροποπούηςη, 

ςυμπληρωματίκό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεταί ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ 

χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτεί ςυνολίκϊ καί χωρύσ δίακρύςείσ την εφαρμογό 

όλων των όρων τησ ςύμβαςησ καί κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου 

ϋναντί του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτεί υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αίτίολογημϋνη απόφαςη του 

Προώςταμϋνου τησ Δίευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ίδύωσ μετϊ την ορίςτίκοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του 

αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλεί την εύςπραξη του ποςού τησ 

εγγυόςεωσ. 

Οί εγγυητίκϋσ επίςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περίλαμβϊνουν κατ’ ελϊχίςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ καί επίπρόςθετα, τον αρίθμό καί τον τύτλο τησ ςχετίκόσ ςύμβαςησ .  

17.2 Εγγύηςη καλόσ λείτουργύασ  
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Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οί εγγυητίκε σ επίςτολε σ των α ρθρων 15, 16 καί 17 εκδί δονταί απο  πίςτωτίκα  ό χρηματοδοτίκϊ 
ίδρυ ματα ό αςφαλίςτίκϋσ επίχείρόςείσ κατϊ την ϋννοία των περίπτώςεων β΄ καί γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λείτουργου ν νο μίμα ςτα κρα τη- με λη τησ Ενωςησ η  του Ευρωπαί κου  
Οίκονομίκου  Φω ρου η  ςτα κρα τη-με ρη τησ Δ καί ε χουν, ςυ μφωνα με τίσ ίςχυ ουςεσ δίατα ξείσ, το δίκαί ωμα 
αυτο . Μπορου ν, επί ςησ, να εκδί δονταί απο  το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χονταί με γραμμα τίο του 
Σαμεί ου Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων, με παρακατα θεςη ςε αυτο  του αντί ςτοίχου χρηματίκου  ποςου . xxix  

Αν ςυςταθεί  παρακαταθη κη με γραμμα τίο παρακατα θεςησ χρεογρα φων ςτο Σαμεί ο Παρακαταθηκω ν 
καί Δανεί ων, τα τοκομερί δία η  μερί ςματα που λη γουν κατα  τη δία ρκεία τησ εγγυ ηςησ επίςτρε φονταί 
μετα  τη λη ξη τουσ ςτον υπε ρ ου η εγγυ ηςη οίκονομίκο  φορε α. 
 
 

17.Α.2 Οί εγγυητίκε σ επίςτολε σ εκδί δονταί κατ’ επίλογη  του οίκονομίκου  φορε α/ αναδο χου απο  ε ναν 

η  περίςςο τερουσ εκδο τεσ τησ παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τωσ του υ ψουσ των.   

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πίςτωτίκό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τίσ επύςημεσ 
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεταί απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνίκό 
γλώςςα, ςύμφωνα καί με τα είδίκότερα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επίκοίνωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονταί να ϋχουν εκδώςεί τίσ εγγυητίκϋσ επίςτολϋσ, 
προκείμϋνου να δίαπίςτώςεί την εγκυρότητϊ τουσxxx.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-αποςφρϊγιςησ 
 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορω ν ορί ζεταί η 17η Δεκεμβρύου 
2018, ημε ρα Δευτε ρα και ώρα 12.00μ.μ.   

 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορω ν ορί ζεταί η 20η 
Δεκεμβρύου 2018,  ημε ρα Πϋμπτη και ω ρα  10.00xxxi  

Αν, γία λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό γία τεχνίκούσ λόγουσ δεν δίενεργηθεύ η αποςφρϊγίςη κατϊ την ορίςθεύςα 

ημϋρα ό αν μϋχρί τη μϋρα αυτό δεν ϋχεί υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγίςη καί η καταληκτίκό 

ημερομηνύα αντύςτοίχα μετατύθενταί ςε οποίαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η 

απόφαςη αυτό κοίνοποίεύταί  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ λείτουργίκότητασ “Επίκοίνωνύα”,  πϋντε (5) 

τουλϊχίςτον εργϊςίμεσ ημϋρεσ πρίν τη νϋα ημερομηνύα,  καί αναρτϊταί ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ίςτοςελύδα τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δίαθϋτεί, καθώσ καί ςτον είδίκό, δημόςία προςβϊςίμο, χώρο “ηλεκτρονίκού 

δίαγωνίςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν καί ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν 

καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγίςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να ορίςθεύ καί νϋα 

ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοίπϊ των δίατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύεί τον ςυμμετϋχοντα ςτον δίαγωνίςμό κατϊ τη δίϊταξη του ϊρθρου 

97 του ν. 4412/2016, γία δίϊςτημα ϋξι (6) μηνώνxxxii, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 

των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πρίν τη λόξη του χρόνου ίςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη δίϊρκεία ίςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ καί τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ xxxiii καί η παρούςα Δίακόρυξη δημοςίεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ……….…). 

2. Η Δίακη ρυξη αναρτα ταί καί ςτην ίςτοςελί δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (www.velo-vocha.gr), 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 2 τησ παρου ςασ. 

3. Περί ληψη τησ παρου ςασ Δίακη ρυξησ δημοςίευ εταί ςτον Ελληνίκο  Συ πο xxxiv, ςυ μφωνα με το α ρθρο 
66 ν. 4412/2016 καί αναρτα ταί ςτο προ γραμμα “Δίαυ γεία” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςίεύςεων τησ προκόρυξησ τησ δημοπραςύασ 

ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδίο καί είςπρϊττονταί με τον πρώτο λογαρίαςμό 

πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςίεύςεων των τυχόν προηγούμενων δίαγωνίςμών γία την ανϊθεςη του 

ύδίου ϋργου, καθώσ καί τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςίεύςεων βαρύνουν την 

αναθϋτουςα αρχό καί καταβϊλλονταί από τίσ πίςτώςείσ του ϋργου. 

 

http://www.velo-vocha.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςυ μβαςη ανατί θεταί βα ςεί του κρίτηρί ου του α ρθρου 14 τησ παρου ςασ, ςε προςφε ροντα ο οποί οσ δεν 
αποκλεί εταί απο  τη ςυμμετοχη  βα ςεί τησ παρ. Α του α ρθρου 22 τησ παρου ςασ καί πληροί  τα κρίτη ρία 
επίλογη σ των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε του α ρθρου 22 τησ παρου ςασ. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δίκαί ωμα ςυμμετοχη σ ε χουν φυςίκα  η  νομίκα  προ ςωπα, η  ενω ςείσ αυτω ν xxxv που 
δραςτηρίοποίου νταί ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Η/Μ καί που εί ναί εγκατεςτημε να ςε: 
α) ςε κρα τοσ-με λοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρα τοσ-με λοσ του Ευρωπαί κου  Οίκονομίκου  Φω ρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρί τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψεί καί κυρω ςεί τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  ανα θεςη δημο ςία 
ςυ μβαςη καλυ πτεταί απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίσ γενίκε σ ςημείω ςείσ του ςχετίκου  με την 
Ένωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω υμφωνί ασ, καθω σ καί 
δ) ςε τρί τεσ χω ρεσ που δεν εμπί πτουν ςτην περί πτωςη γ΄ τησ παρου ςασ παραγρα φου καί ε χουν ςυνα ψεί 
δίμερεί σ η  πολυμερεί σ ςυμφωνί εσ με την Ένωςη ςε θε ματα δίαδίκαςίω ν ανα θεςησ δημοςί ων ςυμβα ςεων. 
 
21.2 Οίκονομίκο σ φορε ασ ςυμμετε χεί εί τε μεμονωμε να εί τε ωσ με λοσ ε νωςησ.xxxvi, 
 
21.3 Οί ενω ςείσ οίκονομίκω ν φορε ων ςυμμετε χουν υπο  τουσ ο ρουσ των παρ. 2, 3 καί 4 του α ρθρου 19 καί 
των παρ. 1 (ε)  καί 3 (β)του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαίτεί ταί απο  τίσ εν λο γω ενω ςείσ να περίβληθου ν ςυγκεκρίμε νη νομίκη  μορφη  γία την υποβολη  
προςφορα σ. ε περί πτωςη που η ε νωςη αναδείχθεί  ανα δοχοσ η νομίκη  τησ μορφη  πρε πεί να εί ναί τε τοία 
που να εξαςφαλί ζεταί η υ παρξη ενο σ καί μοναδίκου  φορολογίκου  μητρω ου γία την ε νωςη (πχ 
κοίνοπραξί α). 
 
Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οί μεμονωμϋνοί προςφϋροντεσ πρϋπεί να ίκανοποίούν όλα τα κρίτόρία ποίοτίκόσ επίλογόσ. την περύπτωςη 
ϋνωςησ οίκονομίκών φορϋων, η πλόρωςη των απαίτόςεων του ϊρθρου 22 Α καί Β πρϋπεί να ίκανοποίεύταί 
από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε δίαδίκαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχεί 
ςτο πρόςωπό του (αν πρόκείταί γία μεμονωμϋνο φυςίκό ό νομίκό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν 
πρόκείταί περύ ϋνωςησ οίκονομίκών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περίπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχεί είσ βϊροσ του  αμετϊκλητηxxxvii καταδίκαςτίκό απόφαςη γία ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεταί ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςίο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, γία την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεταί ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δίαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονταί υπϊλληλοί των Ευρωπαώκών Κοίνοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) καί ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςίο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, γία την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ίδίωτίκό τομϋα (ΕΕ L 192 
τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ καί όπωσ ορύζεταί ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνίκό δύκαίο του οίκονομίκού 
φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοία του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετίκϊ με την προςταςύα των οίκονομίκών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοίνοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατίκϋσ δραςτηρίότητεσ, όπωσ 
ορύζονταί, αντίςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 καί 3 τησ απόφαςησ-πλαύςίο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ 
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Ιουνύου 2002, γία την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθίκό αυτουργύα ό 
ςυνϋργεία ό απόπείρα δίϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονταί ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονταί ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοίνοβουλύου καί του υμβουλύου 
τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετίκϊ με την πρόληψη τησ χρηςίμοπούηςησ του χρηματοπίςτωτίκού 
ςυςτόματοσ γία τη νομίμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηρίότητεσ καί τη χρηματοδότηςη τησ 
τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνίκό νομοθεςύα με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονταί ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοίνοβουλύου καί του υμβουλύου τησ 5ησ Απρίλύου 2011, γία την πρόληψη 
καί την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων καί γία την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ καί γία την 
αντίκατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςίο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η 
οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνίκό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οίκονομίκόσ φορϋασ αποκλεύεταί επύςησ όταν το πρόςωπο είσ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε  αμετϊκλητη 
καταδίκαςτίκό απόφαςη εύναί μϋλοσ του δίοίκητίκού, δίευθυντίκού ό εποπτίκού οργϊνου του εν λόγω 
οίκονομίκού φορϋα ό ϋχεί εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τίσ περίπτώςείσ εταίρείών περίορίςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπίκών εταίρείών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί 
Ιδίωτίκών Κεφαλαίουχίκών Εταίρείών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  τουσ 
δίαχείρίςτϋσ. 

τίσ περίπτώςείσ ανωνύμων εταίρείών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Δίευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ καί όλα τα μϋλη του Δίοίκητίκού υμβουλύου. 

τίσ περίπτω ςείσ των ςυνεταίρίςμω ν, η εν λο γω υποχρε ωςη αφορα  τα με λη του Δίοίκητίκου  

υμβουλί ουxxxviii. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχεί αθετόςεί τίσ υποχρεώςείσ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
είςφορών κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ καί αυτό ϋχεί δίαπίςτωθεύ από δίκαςτίκό ό δίοίκητίκό απόφαςη με 
τελεςύδίκη καί δεςμευτίκό ίςχύ, ςύμφωνα με δίατϊξείσ τησ χώρασ όπου εύναί εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνίκό 
νομοθεςύα ό/καί η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξεί με τα κατϊλληλα μϋςα ότί ο προςφϋρων ϋχεί 
αθετόςεί τίσ υποχρεώςείσ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό είςφορών κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναί Έλληνασ πολύτησ ό ϋχεί την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οί υποχρεώςείσ του που 
αφορούν τίσ είςφορϋσ κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ καλύπτουν, τόςο την κύρία, όςο καί την επίκουρίκό 
αςφϊλίςη. 

Δεν αποκλεύεταί ο προςφϋρων, όταν ϋχεί εκπληρώςεί τίσ υποχρεώςείσ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τίσ είςφορϋσ κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ που οφεύλεί, ςυμπερίλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτίκό δίακανονίςμό γία την καταβολό 
τουσ. 

22.Α.2α  Η αναθε τουςα αρχη  γνωρί ζεί η  μπορεί  να αποδεί ξεί με τα κατα λληλα με ςα ο τί ε χουν επίβληθεί  ςε 
βα ροσ του οίκονομίκου  φορε α, με ςα ςε χρονίκο  δία ςτημα δυ ο (2) ετω ν πρίν απο  την ημερομηνί α λη ξησ τησ 
προθεςμί ασ υποβολη σ προςφορα σ:  
αα) τρείσ (3) πρα ξείσ επίβολη σ προςτί μου απο  τα αρμο δία ελεγκτίκα  ο ργανα του ω ματοσ Επίθεω ρηςησ 
Εργαςί ασ γία παραβα ςείσ τησ εργατίκη σ νομοθεςί ασ που χαρακτηρί ζονταί, ςυ μφωνα με την υπουργίκη  
απο φαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο πωσ εκα ςτοτε ίςχυ εί, ωσ «υψηλη σ» η  «πολυ  υψηλη σ» ςοβαρο τητασ, 
οί οποί εσ προκυ πτουν αθροίςτίκα  απο  τρείσ (3) δίενεργηθε ντεσ ελε γχουσ, η  ββ) δυ ο (2) πρα ξείσ επίβολη σ 
προςτί μου απο  τα αρμο δία ελεγκτίκα  ο ργανα του ω ματοσ Επίθεω ρηςησ Εργαςί ασ γία παραβα ςείσ τησ 
εργατίκη σ νομοθεςί ασ που αφορου ν την αδη λωτη εργαςί α, οί οποί εσ προκυ πτουν αθροίςτίκα  απο  δυ ο (2) 
δίενεργηθε ντεσ ελε γχουσ.  
Οί υπο  αα΄ καί ββ΄ κυρω ςείσ πρε πεί να ε χουν αποκτη ςεί τελεςί δίκη καί δεςμευτίκη  ίςχυ xxxix. 
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22.A.3  α) Κατ’εξαύρεςη, γία τουσ πίο κϊτω επίτακτίκούσ λόγουσ δημόςίου ςυμφϋροντοσ ............ xl( όπωσ 
δημόςίασ υγεύασ ό προςταςύασ του περίβϊλλοντοσ, οί οπούοί ςυμπληρώνονταί από την αναθϋτουςα αρχό ) 
δεν εφαρμόζονταί οί παρϊγραφοί  22.A.1,καί 22.A.2. 

β) Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλείςμόσ εύναί ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ίδύωσ όταν μόνο μίκρϊ ποςϊ των φόρων ό 
των είςφορών κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε ςχετίκϊ με 
το ακρίβϋσ ποςό που οφεύλεταί λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων 
ό είςφορών κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβεί μϋτρα, 
ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφίο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πρίν από την εκπνοό 
τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν εφαρμόζεταί xliη παρϊγραφοσ 
22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:xlii 

(α) ϋχεί αθετόςεί τίσ υποχρεώςείσ που προβλϋπονταί ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οίκονομίκόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχεί υπαχθεύ ςε δίαδίκαςύα εξυγύανςησ ό είδίκόσ 
εκκαθϊρίςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτίκό δίαχεύρίςη από εκκαθαρίςτό ό από το δίκαςτόρίο ό ϋχεί υπαχθεύ ςε 
δίαδίκαςύα πτωχευτίκού ςυμβίβαςμού ό ϋχεί αναςτεύλεί τίσ επίχείρηματίκϋσ του δραςτηρίότητεσ ό εϊν 
βρύςκεταί ςε οποίαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοία δίαδίκαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνίκϋσ δίατϊξείσ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύεί ϋναν οίκονομίκό φορϋα, ο οπούοσ 
βρύςκεταί ςε μία εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονταί ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη 
ότί η αναθϋτουςα αρχό ϋχεί αποδεύξεί ότί ο εν λόγω φορϋασ εύναί ςε θϋςη να εκτελϋςεί τη ςύμβαςη, 
λαμβϊνοντασ υπόψη τίσ ίςχύουςεσ δίατϊξείσ καί τα μϋτρα γία τη ςυνϋχίςη τησ επίχείρηματίκόσ του 
λείτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξείσ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότί ο οίκονομίκόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οίκονομίκούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνίςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοία του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματίκϊ με ϊλλα, λίγότερο παρεμβατίκϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνίςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οίκονομίκών 
φορϋων κατϊ την προετοίμαςύα τησ δίαδίκαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λίγότερο παρεμβατίκϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οίκονομίκόσ φορϋασ ϋχεί επίδεύξεί ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεία κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςίώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςίο προηγούμενησ δημόςίασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη 
καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημίώςείσ ό ϊλλεσ παρόμοίεσ κυρώςείσ,  

(ζ) εϊν ο οίκονομίκόσ φορϋασ ϋχεί κρίθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφορίών που απαίτούνταί γία την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλείςμού ό την πλόρωςη 
των κρίτηρύων επίλογόσ, ϋχεί αποκρύψεί τίσ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναί ςε θϋςη να προςκομύςεί τα 
δίκαίολογητίκϊ που απαίτούνταί κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οίκονομίκόσ φορϋασ επίχεύρηςε να επηρεϊςεί με αθϋμίτο τρόπο τη δίαδίκαςύα λόψησ αποφϊςεων 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςεί εμπίςτευτίκϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεταί να του αποφϋρουν 
αθϋμίτο πλεονϋκτημα ςτη δίαδίκαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχεί εξ αμελεύασ παραπλανητίκϋσ 
πληροφορύεσ που ενδϋχεταί να επηρεϊςουν ουςίωδώσ τίσ αποφϊςείσ που αφορούν τον αποκλείςμό, την 
επίλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οίκονομίκόσ φορϋασ ϋχεί δίαπρϊξεί ςοβαρό επαγγελματίκό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτεί ςε 
αμφίβολύα την ακεραίότητϊ του. 
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22.Α.5.  Αποκλεύεταί από τη ςυμμετοχό ςτη δίαδίκαςύα ςύναψησ δημόςίασ ςύμβαςησ (δίαγωνίςμό), 
οίκονομίκόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οί προώποθϋςείσ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) xliii 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύεί οίκονομίκό φορϋα ςε οποίοδόποτε χρονίκό ςημεύο κατϊ τη δίϊρκεία 
τησ δίαδίκαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδείκνύεταί ότί αυτόσ βρύςκεταί λόγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεων αυτού εύτε πρίν εύτε κατϊ τη δίαδίκαςύα, ςε μύα από τίσ περίπτώςείσ των προηγούμενων 
παραγρϊφων.  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ 
παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα (3) ϋτη 
από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.xliv 

 

22.Α.7. Οίκονομίκόσ φορϋασ που εμπύπτεί ςε μία από τίσ καταςτϊςείσ που αναφϋρονταί ςτίσ παραγρϊφουσ 
22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.4xlv  μπορεύ να προςκομύζεί ςτοίχεύα προκείμϋνου να αποδεύξεί ότί τα μϋτρα που 
ϋλαβε επαρκούν γία να αποδεύξουν την αξίοπίςτύα του, παρότί ςυντρϋχεί ο ςχετίκόσ λόγοσ αποκλείςμού. 
Εϊν τα ςτοίχεύα κρίθούν επαρκό, ο εν λόγω οίκονομίκόσ φορϋασ δεν αποκλεύεταί από τη δίαδίκαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονταί από τουσ οίκονομίκούσ φορεύσ αξίολογούνταί ςε 
ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα καί τίσ ίδίαύτερεσ περίςτϊςείσ του ποίνίκού αδίκόματοσ ό του 
παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κρίθούν ανεπαρκό, γνωςτοποίεύταί ςτον οίκονομίκό φορϋα το ςκεπτίκό τησ 
απόφαςησ αυτόσ. Οίκονομίκόσ φορϋασ που ϋχεί αποκλείςτεύ, με τελεςύδίκη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε 
δίαδίκαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνεί χρόςη τησ ανωτϋρω 
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλείςμού που ορύζεταί ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ 
ςτο οπούο ίςχύεί η απόφαςη. 

 

22.Α.8. Η απόφαςη γία την δίαπύςτωςη τησ επϊρκείασ ό μη των επανορθωτίκών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεταί ςύμφωνα με τα ορίζόμενα ςτίσ παρ. 8 καί 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οίκονομίκόσ φορϋασ που του ϋχεί επίβληθεύ, με την κοίνό υπουργίκό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποίνό του αποκλείςμού αποκλεύεταί αυτοδύκαία καί από την παρούςα δίαδίκαςύα ςύναψησ 
δημόςίασ ςύμβαςησ . 

 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) xlvi 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα γία την ϊςκηςη τησ επαγγελματίκόσ δραςτηρίότητασ, απαίτεύταί  οί 
οίκονομίκού φορεύσ να εύναί εγγεγραμμϋνοί ςτο ςχετίκό επαγγελματίκό μητρώο που τηρεύταί ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. Είδίκϊ οί προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί ςτην Ελλϊδα απαίτεύταί να εύναί 
εγγεγραμμϋνοί ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ςτην κατηγορύα/-ίεσ ϋργου του 
ϊρθρου 21 τησ παρούςασxlvii. Οί προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ απαίτεύταί να εύναί εγγεγραμμϋνοί ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκειαxlviii  

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

Είδίκϊ οί εργοληπτίκϋσ επίχείρόςείσ που εύναί εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπεί να υπερβαύνουν τα 
ανώτατα επίτρεπτϊ όρία ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβίκών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα είδίκότερα 
ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ίςχύεί. 

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότηταxlix  

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

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

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησl 

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

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κρίτόρία τησ οίκονομίκόσ καί χρηματοοίκονομίκόσ επϊρκείασ καί τα κρίτόρία ςχετίκϊ με 
την τεχνίκό καί επαγγελματίκό ίκανότητα, ϋνασ οίκονομίκόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεταί ςτίσ ίκανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομίκόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχεί, ςύμφωνα με τα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οί φορεύσ, ςτίσ 
ίκανότητεσ των οπούων προτύθεταί να ςτηρίχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετίκϊ κρίτόρία επίλογόσ καί 
εϊν ςυντρϋχουν λόγοί αποκλείςμού κατϊ τα ορίζόμενα ςτην παρούςα δίακόρυξη. Όςον αφορϊ τα κρίτόρία 
που ςχετύζονταί με τουσ τύτλουσ ςπουδών καί τα επαγγελματίκϊ προςόντα που ορύζονταί ςτην περύπτωςη 
ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με την ςχετίκό 
επαγγελματίκό εμπείρύα, οί οίκονομίκού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονταί ςτίσ ίκανότητεσ ϊλλων φορϋων 
μόνο εϊν οί τελευταύοί θα εκτελϋςουν τίσ εργαςύεσ ό τίσ υπηρεςύεσ γία τίσ οπούεσ απαίτούνταί οί 
ςυγκεκρίμϋνεσ ίκανότητεσ. 

Όταν ο οίκονομίκόσ φορϋασ ςτηρύζεταί ςτίσ ίκανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κρίτόρία που 
ςχετύζονταί με την οίκονομίκό καί χρηματοοίκονομίκό επϊρκεία, ο οίκονομίκόσ φορϋασ καί αυτού οί φορεύσ 
εύναί από κοίνού υπεύθυνοίli  γία την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οίκονομίκών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεταί ςτίσ ίκανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (γία τα κρίτόρία τησ οίκονομίκόσ καί χρηματοοίκονομίκόσ 
επϊρκείασ καί τα κρίτόρία ςχετίκϊ με την τεχνίκό καί επαγγελματίκό ίκανότητα).  

Η εκτϋλεςη των ......lii γύνεταί υποχρεωτίκϊ από τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεταί από ϋνωςη 
οίκονομίκών φορϋων, από ϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσliii 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οί οίκονομίκού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποίημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τίσ ςυνϋπείεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντίκατϊςταςη των πίςτοποίητίκών που εκδύδουν δημόςίεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επίβεβαίώνοντασ ότί ο εν 
λόγω οίκονομίκόσ φορϋασ πληρού τίσ ακόλουθεσ προώποθϋςείσ: 
α) δεν βρύςκεταί ςε μύα από τίσ καταςτϊςείσ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετίκϊ κρίτόρία επίλογόσ τα οπούα ϋχουν καθορίςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποίοδόποτε χρονίκό ςημεύο κατϊ τη δίϊρκεία τησ δίαδίκαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό ορίςμϋνα δίκαίολογητίκϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαίτεύταί γία την ορθό δίεξαγωγό τησ δίαδίκαςύασ. 
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Κατα  την υποβολη  του ΣΕΤΔ, εί ναί δυνατη , με μο νη την υπογραφη  του κατα  περί πτωςη εκπροςω που του 
οίκονομίκου  φορε α, η προκαταρκτίκη  απο δείξη των λο γων αποκλείςμου  που αναφε ρονταί ςτο α ρθρο 
22.Α.1 τησ παρου ςασ, γία το ςυ νολο των φυςίκω ν προςω πων που εί ναί με λη του δίοίκητίκου , δίευθυντίκου  
η  εποπτίκου  οργα νου του η  ε χουν εξουςί α εκπροςω πηςησ, λη ψησ αποφα ςεων η  ελε γχου ςε αυτο ν liv. 
 
Ωσ εκπρο ςωποσ του οίκονομίκου  φορε α, γία την εφαρμογη  του παρο ντοσ, νοεί ταί ο νο μίμοσ εκπρο ςωποσ 
αυτου , ο πωσ προκυ πτεί απο  το ίςχυ ον καταςτατίκο  η  το πρακτίκο  εκπροςω πηςη σ του κατα  το χρο νο 
υποβολη σ τησ προςφορα σ η  το αρμοδί ωσ εξουςίοδοτημε νο φυςίκο  προ ςωπο να εκπροςωπεί  τον 
οίκονομίκο  φορε α γία δίαδίκαςί εσ ςυ ναψησ ςυμβα ςεων η  γία τη ςυγκεκρίμε νη δίαδίκαςί α ςυ ναψησ 
ςυ μβαςησlv. 
 
την περί πτωςη υποβολη σ προςφορα σ απο  ε νωςη οίκονομίκω ν φορε ων, το Συποποίημε νο Έντυπο 
Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβα λλεταί χωρίςτα  απο  κα θε με λοσ τησ ε νωςησ. 
 
την περί πτωςη που προςφε ρων οίκονομίκο σ φορε ασ δηλω νεί ςτο Συποποίημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ 
Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ) την προ θεςη  του γία ανα θεςη υπεργολαβί ασ, υποβα λλεί μαζί  με το δίκο  του ΣΕΤΔ καί το  
ΣΕΤΔ του υπεργολα βου. 

 
την περί πτωςη που προςφε ρων οίκονομίκο σ φορε ασ ςτηρί ζεταί ςτίσ ίκανο τητεσ ενο σ η  περίςςο τερων 
φορε ων υποβα λλεί μαζί  με το δίκο  του το δίκο  του ΣΕΤΔ καί το ΣΕΤΔ  κα θε φορε α ςτίσ ίκανο τητεσ του 
οποί ου ςτηρί ζεταί. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δίκαύωμα ςυμμετοχόσ καί οί όροί καί προώποθϋςείσ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 καί 22 
τησ παρούςασ, κρύνονταί κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δίκαίολογητίκών, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) καί κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ 
παρούςασ 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οίκονομίκόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεταί ςτίσ ίκανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οί φορεύσ ςτην ίκανότητα των οπούων ςτηρύζεταί ο 
προςφϋρων οίκονομίκόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνταί ςτην υποβολό των δίκαίολογητίκών που 
αποδείκνύουν ότί δεν ςυντρϋχουν οί λόγοί αποκλείςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ καί ότί πληρούν τα 
ςχετίκϊ κρίτόρία επίλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οίκονομίκόσ φορϋασ υποχρεούταί να αντίκαταςτόςεί ϋναν φορϋα ςτην ίκανότητα του οπούου ςτηρύζεταί, 
εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετίκό κρίτόρίο επίλογόσ ό γία τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοί 
αποκλείςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α καί 4lvi  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οί οίκονομίκού φορεύσ δεν υποχρεούνταί να υποβϊλλουν δίκαίολογητίκϊ ό ϊλλα αποδείκτίκϊ ςτοίχεύα, αν 
καί ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχεί τη δυνατότητα να λαμβϊνεί τα πίςτοποίητίκϊ ό τίσ ςυναφεύσ 
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνίκό βϊςη δεδομϋνων ςε οποίοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ένωςησ, η οπούα δίατύθεταί δωρεϊν, όπωσ εθνίκό μητρώο ςυμβϊςεων, είκονίκό φϊκελο επίχεύρηςησ, 
ηλεκτρονίκό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπίλογόσ. Η δόλωςη γία την πρόςβαςη ςε 
εθνίκό βϊςη δεδομϋνων εμπερίϋχεταί ςτο Συποποίημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οί οίκονομίκού φορεύσ δεν υποχρεούνταί να υποβϊλουν δίκαίολογητίκϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχεί 
αναθϋςεί τη ςύμβαςη δίαθϋτεί όδη τα δίκαίολογητίκϊ αυτϊ. 

 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωρίνόσ ανϊδοχοσ, κατόπίν ςχετίκόσ ηλεκτρονίκόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλεί τα ακόλουθα δίκαίολογητίκϊ, κατϊ τα είδίκότερα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ παρούςασlvii: 

Γία την απόδείξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλείςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρίνόσ ανϊδοχοσ 
υποβϊλλεί  αντύςτοίχα τα παρακϊτω δίκαίολογητίκϊ:  

ΑΔΑ: 6ΧΦ7Ω9Π-4ΡΑ



(α) γία την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποίνίκού μητρώου ό, ελλεύψεί 
αυτού, ίςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεταί από αρμόδία δίκαςτίκό ό δίοίκητίκό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ 
ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναί εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οίκονομίκόσ φορϋασ, από το 
οπούο προκύπτεί ότί πληρούνταί αυτϋσ οί προώποθϋςείσ. Η υποχρϋωςη προςκόμίςησ του ωσ ϊνω 
αποςπϊςματοσ αφορϊ καί τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του 
ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πίςτοποίητίκό που εκδύδεταί από την αρμόδία αρχό του 
οίκεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότί ϋχουν εκπληρωθεύ οί υποχρεώςείσ του οίκονομίκού φορϋα, 
όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογίκό ενημερότητα) καί ςτην καταβολό των είςφορών 
κοίνωνίκόσ αςφϊλίςησ (αςφαλίςτίκό ενημερότητα)lviii ςύμφωνα με την ίςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ 
εγκατϊςταςησ ό την ελληνίκό νομοθεςύα αντύςτοίχα.  

Γία τουσ προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετίκϊ δίκαίολογητίκϊ 
που υποβϊλλονταί εύναί  

- φορολογίκό ενημερότητα που εκδύδεταί από το Τπουργεύο Οίκονομίκών (αρμόδία Δ.Ο.Τ) γία τον 
οίκονομίκό φορϋα καί γία τίσ κοίνοπραξύεσ ςτίσ οπούεσ ςυμμετϋχεί γία τα δημόςία ϋργα που εύναί ςε 
εξϋλίξηlix. Οί αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςηlx περύ του ότί δεν ϋχουν 
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοία υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν 
ςχετίκό αποδείκτίκό τησ οίκεύασ Δ.Ο.Τ. 

- αςφαλίςτίκό ενημερότητα που εκδύδεταί από τον αρμόδίο αςφαλίςτίκό φορϋαlxi. Η αςφαλίςτίκό 
ενημερότητα καλύπτεί τίσ αςφαλίςτίκϋσ υποχρεώςείσ του προςφϋροντοσ οίκονομίκού φορϋα α) ωσ φυςίκό 
ό νομίκό πρόςωπο γία το προςωπίκό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) γία ϋργα που εκτελεύ μόνοσ 
του ό ςε κοίνοπραξύα καθώσ καί γ)  γία τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλίςησ ςτο ΕΣΑΑ – 
ΣΜΕΔΕ.   Οί εγκατεςτημϋνοί ςτην Ελλϊδα οίκονομίκού φορεύσ υποβϊλλουν αποδείκτίκό αςφαλίςτίκόσ 
ενημερότητασ (κύρίασ καί επίκουρίκόσ αςφϊλίςησ) γία το προςωπίκό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ 
(ΣΜΕΔΕ γία τουσ αςφαλίςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ γία το λοίπό προςωπίκό Δεν αποτελούν απόδείξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταίρύασ, αποδείκτίκϊ αςφαλίςτίκόσ ενημερότητασ  των φυςίκών 
προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταίρύασ ωσ εταύροί. Οί αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςίκϊ καί 
νομίκϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδείκτίκϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότί δεν 
απαςχολούν προςωπίκό, γία το οπούο υπϊρχεί υποχρϋωςη αςφϊλίςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλίςτίκούσ 
οργανίςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοίο προςωπίκό, πρϋπεί να υποβϊλλουν ςχετίκό αποδείκτίκό αςφαλίςτίκόσ 
ενημερότητασ. 

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πίςτοποίητίκό από τη Δίεύθυνςη Προγραμματίςμού καί 
υντονίςμού τησ Επίθεώρηςησ Εργαςίακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οί πρϊξείσ επίβολόσ 
προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οίκονομίκού φορϋα ςε χρονίκό δίϊςτημα δύο (2) ετών πρίν από 
την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

 
(γ) γία την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22lxii: πίςτοποίητίκό που εκδύδεταί από την αρμόδία δίκαςτίκό 
ό δίοίκητίκό αρχό του οίκεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Γία τουσ οίκονομίκούσ φορεύσ που εύναί 
εγκαταςτημϋνοί ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πίςτοποίητίκό ότί δεν τελούν υπό πτώχευςη, , 
πτωχευτίκό ςυμβίβαςμό, αναγκαςτίκό δίαχεύρίςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε δίαδίκαςύα εξυγύανςησ εκδύδεταί 
από το αρμόδίο πρωτοδίκεύο τησ ϋδρασ του οίκονομίκού φορϋα. Σο πίςτοποίητίκό  ότί το νομίκό πρόςωπο 
δεν ϋχεί τεθεύ υπό εκκαθϊρίςη με δίκαςτίκό απόφαςη εκδύδεταί από το οίκεύο Πρωτοδίκεύο τησ ϋδρασ του 
οίκονομίκού φορϋα, το δε πίςτοποίητίκό ότί δεν ϋχεί τεθεύ υπό εκκαθϊρίςη με απόφαςη των εταύρων 
εκδύδεταί από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τίσ κεύμενεσ δίατϊξείσ, ωσ κϊθε φορϊ ίςχύουν. Είδίκϊ η μη αναςτολό 
των επίχείρηματίκών δραςτηρίοτότων του οίκονομίκού φορϋα, γία τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα 
οίκονομίκούσ φορεύσ, αποδείκνύεταί μϋςω τησ ηλεκτρονίκόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
Εςόδωνlxiii.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδεί τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίςτοποίητίκϊ ό όπου τα 
πίςτοποίητίκϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τίσ περίπτώςείσ υπό  1 καί 2 καί 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το 
ϋγγραφο ό το πίςτοποίητίκό μπορεύ να αντίκαθύςταταί από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτίσ 
χώρεσ όπου δεν προβλϋπεταί ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδίαφερομϋνου ενώπίον 
αρμόδίασ δίκαςτίκόσ ό δίοίκητίκόσ αρχόσ, ςυμβολαίογρϊφου ό αρμόδίου επαγγελματίκού ό εμπορίκού 
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οργανίςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναί εγκατεςτημϋνοσ ο 
οίκονομίκόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οί αρμόδίεσ δημόςίεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεταί ότί 
δεν εκδύδονταί τα πίςτοποίητίκϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότί τα πίςτοποίητίκϊ αυτϊ δεν καλύπτουν 
όλεσ τίσ περίπτώςείσ που αναφϋρονταί ςτα υπό 1 καί 2 καί 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Αν δίαπίςτωθεύ με οποίονδόποτε τρόπο ότί, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονταί τα υπόψη πίςτοποίητίκϊ, η 
προςφορϊ του δίαγωνίζόμενου απορρύπτεταί.  

(ε) Γία τίσ λοίπϋσ περίπτώςείσ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22lxiv, υποβϊλλεταί υπεύθυνη δόλωςη 
του προςφϋροντοσ ότί δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οί ορίζόμενοί λόγοί αποκλείςμούlxv.  

Είδίκϊ γία την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22lxvi, γία τίσ εργοληπτίκϋσ επίχείρόςείσ 
που εύναί εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονταί πίςτοποίητίκϊ χορηγούμενα από τα αρμόδία 
επίμελητόρία καί φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδείκνύεταί ότί τα πρόςωπα με βεβαύωςη 
του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτίκό επίχεύρηςη, δεν ϋχουν δίαπρϊξεί ςοβαρό επαγγελματίκό 
παρϊπτωμα. 

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Άρθρου 22lxvii 

Γία την απόδείξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλείςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονταί, εφόςον ο προςωρίνόσ ανϊδοχοσ εύναί ανώνυμη εταίρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαίρούνταί τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οί εταίρεύεσ που 
εύναί είςηγμϋνεσ ςτο Φρηματίςτόρίο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ καί υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη 
δόλωςη του νόμίμου εκπροςώπου τουσ].  

- Πίςτοποίητίκό αρμόδίασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτεί ότί οί μετοχϋσ εύναί 
ονομαςτίκϋσ 

- Αναλυτίκό κατϊςταςη με τα ςτοίχεύα των μετόχων τησ εταίρεύασ καί τον αρίθμό των μετοχών κϊθε 
μετόχου (μετοχολόγίο), όπωσ τα ςτοίχεύα αυτϊ εύναί καταχωρημϋνα ςτο βίβλύο μετόχων τησ εταίρεύασ, το 
πολύ τρίϊντα εργϊςίμεσ ημϋρεσ πρίν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Είδίκότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτίκό κατϊςταςη 
με τα ςτοίχεύα των μετόχων τησ εταίρεύασ καί τον αρίθμό των μετοχών κϊθε μετόχου (μετοχολόγίο), όπωσ 
τα ςτοίχεύα αυτϊ εύναί καταχωρημϋνα ςτο βίβλύο μετόχων τησ εταίρεύασ, το πολύ τρίϊντα εργϊςίμεσ ημϋρεσ 
πρίν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη γία την υποβολό του πίςτοποίητίκού από 
το οπούο να προκύπτεί ότί οί μετοχϋσ εύναί ονομαςτίκϋσ, καλύπτεταί ςύμφωνα με τα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 
23.9 τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαίο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτίκϋσ μετοχϋσ, 
προςκομύζουν :  

αα) Πίςτοποίητίκό αρμόδίασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτεί ότί οί μετοχϋσ 
εύναί ονομαςτίκϋσ.  

ββ) Αναλυτίκό κατϊςταςη μετόχων, με αρίθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοίχεύα αυτϊ 
εύναί καταχωρημϋνα ςτο βίβλύο μετόχων τησ εταίρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςίμεσ ημϋρεσ πρίν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοίχεύο από το οπούο να προκύπτεί η ονομαςτίκοπούηςη μϋχρί φυςίκού προςώπου των 
μετοχών, που ϋχεί ςυντελεςτεύ τίσ τελευταύεσ 30 (τρίϊντα) εργϊςίμεσ ημϋρεσ πρίν την υποβολό τησ 
προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαίο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα τουσ 
ονομαςτίκϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτίκοπούηςησ των μετοχών από αρμόδία αρχό, εφόςον 
υπϊρχεί ςχετίκό πρόβλεψη, δίαφορετίκϊ προςκομύζεταί υπεύθυνη δόλωςη του δίαγωνίζόμενου. 

ββ) Έγκυρη καί ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχίςτον 1% των μετοχών.  
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γγ) Αν δεν τηρεύταί τϋτοία κατϊςταςη, προςκομύζεταί ςχετίκό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), ςύμφωνα 
με την τελευταύα Γενίκό υνϋλευςη, αν οί μϋτοχοί αυτού εύναί γνωςτού ςτην εταίρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομίςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταίρεύα αίτίολογεύ τουσ λόγουσ που οί 
μϋτοχοί αυτού δεν τησ εύναί γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπείςϋρχεταί ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 
αίτίολογύασ. Δύναταί ωςτόςο να αποδεύξεί τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων καί μόνο 
ςτην περύπτωςη αυτό η εταίρεύα αποκλεύεταί από την παρούςα δίαδίκαςύα. 

Περαίτϋρω, πρίν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεταί η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοίνόσ απόφαςησ των 
Τπουργών Ανϊπτυξησ καί Επίκρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Γία την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ δίακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότί 
δεν ϋχεί εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλείςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 

 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα γία την ϊςκηςη τησ επαγγελματίκόσ δραςτηρίότητασ, οί 
προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠlxviii 
ςτην/ςτίσ κατηγορύα/εσ ΟΔΟΠΟΙΙΑ & Η/Μ 
 
(β) Οί προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί  ςε λοίπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν τίσ δηλώςείσ καί πίςτοποίητίκϊ που περίγρϊφονταί ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ 
Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οί προςφϋροντεσ που εύναί εγκατεςτημϋνοί ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οίκονομίκού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψεί καί κυρώςεί τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςία 
ςύμβαςη καλύπτεταί από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίσ γενίκϋσ ςημείώςείσ του ςχετίκού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  
περύπτωςη καί ϋχουν ςυνϊψεί δίμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα δίαδίκαςίών 
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πίςτοποίητίκό αντύςτοίχου επαγγελματίκού ό εμπορίκού 
μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοίο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πίςτοποίητίκό μπορεύ να 
αντίκαθύςταταί από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτίσ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεταί ϋνορκη 
βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδίαφερομϋνου ενώπίον αρμόδίασ δίκαςτίκόσ ό δίοίκητίκόσ αρχόσ, 
ςυμβολαίογρϊφου ό αρμόδίου επαγγελματίκού ό εμπορίκού οργανίςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
όπου εύναί εγκατεςτημϋνοσ ο οίκονομίκόσ φορϋασ ότί δεν τηρεύταί τϋτοίο μητρώο καί ότί αςκεύ τη 
δραςτηρίότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 
 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οίκονομίκό καί χρηματοοίκονομίκη επϊρκεία των οίκονομίκών φορϋων αποδείκνύεταί:  
 
(α) γία τίσ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτίκϋσ επίχείρόςείσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόρίο των πληροφορίών που περίϋχεί  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οί απαίτόςείσ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονταί  από τη βεβαύωςη εγγραφόσ, 

με την υποβολό ενόσ ό περίςςότερων από τα αποδείκτίκϊ μϋςα που προβλϋπονταί ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδείκτίκϊ μϋςα γία τα κρίτόρία επίλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016. lxix 

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεταί γία την απόδείξη μόνο ορίςμϋνων 
απαίτόςεων οίκονομίκόσ καί χρηματοοίκονομίκόσ επϊρκείασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ γία την απόδείξη των 
λοίπών απαίτόςεων μπορούν να προςκομύζονταί  ϋνα ό περίςςότερα από τα αποδείκτίκϊ μϋςα που 
προβλϋπονταί ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τίθϋμενη ςτο ϊρθρο 
22.Γ απαύτηςη. 
 
Είδίκϊ, γία την απόδείξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επίτρεπτών ορύων ανεκτϋλεςτου 
υπολούπου εργολαβίκών ςυμβϊςεων: 
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 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ίςχύεί ό 
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρίνού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από πύνακα όλων των 

υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋίτε ςτο πλαύςίο κοίνοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) 
καί αναφορϊ γία το ανεκτϋλεςτο υπόλοίπο ανϊ ϋργο καί το ςυνολίκό ανεκτϋλεςτο, γία τίσ εργοληπτίκϋσ 
επίχείρόςείσ που δεν δίαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τίσ κεύμενεσ δίατϊξείσ  

 
(β) Οί αλλοδαπού οίκονομίκού φορεύσ που εύναί εγγεγραμμϋνοί ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό δίαθϋτουν 
πίςτοποίητίκό από οργανίςμούσ πίςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονταί με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πίςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοία του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προςκομύζουν ςτίσ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πίςτοποίητίκό εγγραφόσ, εκδίδόμενο από την αρμόδία αρχό ό το 
πίςτοποίητίκό που εκδύδεταί από τον αρμόδίο οργανίςμό πίςτοπούηςησ, κατϊ τα ορίζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 
4412/2016 καί ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οί αλλοδαπού οίκονομίκού φορεύσ που δεν εύναί εγγεγραμμϋνοί ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό δίαθϋτουν 
πίςτοποίητίκό από οργανίςμούσ πίςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ δίκαίολογητίκϊ ϋνα ό 
περίςςότερα από τα αποδείκτίκϊ μϋςα που προβλϋπονταί ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 
4412/2016.  
 
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  ίκανο τητα των οίκονομίκω ν φορε ων αποδείκνυ εταί:  
 
(α) γία τίσ εγγεγραμμε νεσ εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόρίο των πληροφορίών που 

περίϋχεί  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οί απαίτόςείσ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονταί  από τη βεβαύωςη εγγραφόσ, με 

την υποβολό ενόσ ό περίςςότερων από τα αποδείκτίκϊ μϋςα που προβλϋπονταί ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδείκτίκϊ μϋςα γία τα κρίτόρία επίλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 lxx 
ανϊλογα με την τίθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεταί γία την απόδείξη μόνο ορίςμϋνων 
απαίτόςεων τεχνίκόσ καί επαγγελματίκόσ ίκανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ γία την απόδείξη των λοίπών 
απαίτόςεων μπορούν να προςκομύζονταί  ϋνα ό περίςςότερα από τα αποδείκτίκϊ μϋςα που προβλϋπονταί 
ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί σ που εί ναί εγγεγραμμε νοί ςε επύςημουσ καταλόγουσ η  
δίαθε τουν πίςτοποίητίκο  απο  οργανίςμου σ πίςτοποί ηςησ που ςυμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα  
προ τυπα πίςτοποί ηςησ, κατα  την ε ννοία του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου ν να προςκομί ζουν ςτίσ αναθε τουςεσ αρχε σ πίςτοποίητίκο  εγγραφη σ εκδίδο μενο 
απο  την αρμο δία αρχη  η  το πίςτοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  τον αρμο δίο οργανίςμο  πίςτοποί ηςησ, 
κατα  τα ορίζο μενα ςτο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί ςτην παρα γραφο 9 του παρο ντοσ α ρθρου . 
 
(γ) Οί αλλοδαποί  οίκονομίκοί  φορεί σ που δεν εί ναί εγγεγραμμε νοί ςε επί ςημουσ καταλο γουσ η  
δίαθε τουν πίςτοποίητίκο  απο  οργανίςμου σ πίςτοποί ηςησ κατα  τα ανωτε ρω,  υποβα λλουν ωσ 
δίκαίολογητίκα  ε να η  περίςςο τερα απο  τα αποδείκτίκα  με ςα που προβλε πονταί ςτο Με ροσ ΙΙ του 
Παραρτη ματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Εlxxi 
................................................................................................................................................ 
 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
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ε περύπτωςη νομίκού προςώπου, υποβϊλλονταί ηλεκτρονίκϊ, ςτον φϊκελο “Δίκαίολογητίκϊ Προςωρίνού 
Αναδόχου, τα νομίμοποίητίκϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτεί η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου 
εκπροςώπου. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ίςχύοντοσ καταςτατίκού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςίευτεύ όλεσ οί μϋχρί ςόμερα 
τροποποίόςείσ αυτού ό επίκυρωμϋνο αντύγραφο κωδίκοποίημϋνου καταςτατίκού (εφόςον υπϊρχεί) 

3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχεί δημοςίευτεύ το πρακτίκό Δ εκπροςώπηςησ του νομίκού προςώπου, 
4. Πρακτίκό Δ. περύ ϋγκρίςησ ςυμμετοχόσ ςτο δίαγωνίςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περίϋχεταί καί 
εξουςίοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεταί από το καταςτατίκό του υποψηφύου αναδόχου) γία 
υπογραφό καί υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφεί ο ύδίοσ ο νόμίμοσ εκπρόςωποσ του 
φορϋα την προςφορϊ καί τα λοίπϊ απαίτούμενα ϋγγραφα του δίαγωνίςμού καί ορύζεταί ςυγκεκρίμϋνο 
ϊτομο,  

5. Πίςτοποίητίκό αρμόδίασ δίκαςτίκόσ ό δίοίκητίκόσ αρχόσ περύ τροποποίόςεων του καταςτατίκού / μη 
λύςησ τησ εταίρεύασ, το οπούο πρϋπεί να ϋχεί εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) μόνεσ πρίν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών. 

 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντί γραφο του καταςτατίκου , με ο λα τα με χρί ςη μερα τροποποίητίκα , η  φωτοαντί γραφο 
επίκυρωμε νου, απο  δίκηγο ρο, κωδίκοποίημε νου καταςτατίκου , εφο ςον υπα ρχεί. 

2. Πίςτοποίητίκϊ αρμόδίασ δίκαςτίκόσ ό δίοίκητίκόσ αρχόσ περύ των τροποποίόςεων του καταςτατίκού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δίκαίολογητίκϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονταί με βϊςη 
την ίςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναί εγκατεςτημϋνα, από την οπούα καί εκδύδεταί το ςχετίκό 
πίςτοποίητίκό. 

 
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οί οίκονομίκοί  φορεί σ που εί ναί εγγεγραμμε νοί ςε επί ςημουσ καταλο γουσ η  δίαθε τουν 
πίςτοποί ηςη απο  οργανίςμου σ πίςτοποί ηςησ που ςυμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα  προ τυπα 
πίςτοποί ηςησ, κατα  την ε ννοία του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν ςτίσ αναθε τουςεσ αρχε σ πίςτοποίητίκο  εγγραφη σ εκδίδο μενο απο  την 
αρμο δία αρχη  η  το πίςτοποίητίκο  που εκδί δεταί απο  τον αρμο δίο οργανίςμο  πίςτοποί ηςησ.  
τα πίςτοποίητίκα  αυτα  αναφε ρονταί τα δίκαίολογητίκα  βα ςεί των οποί ων ε γίνε η εγγραφη  των εν 
λο γω οίκονομίκω ν φορε ων ςτον επί ςημο κατα λογο η  η πίςτοποί ηςη καί η κατα ταξη ςτον εν λο γω 
κατα λογο. 
Η πίςτοποίου μενη εγγραφη  ςτουσ επί ςημουσ καταλο γουσ απο  τουσ αρμο δίουσ οργανίςμου σ η  το 
πίςτοποίητίκο , που εκδί δεταί απο  τον οργανίςμο  πίςτοποί ηςησ, ςυνίςτα  τεκμη ρίο καταλληλο τητασ 
ο ςον αφορα  τίσ απαίτη ςείσ ποίοτίκη σ επίλογη σ, τίσ οποί εσ καλυ πτεί ο επί ςημοσ κατα λογοσ η  το 
πίςτοποίητίκο . 
Οί οίκονομίκοί  φορεί σ που εί ναί εγγεγραμμε νοί ςε επί ςημουσ καταλο γουσ απαλλα ςςονταί απο  την 
υποχρε ωςη υποβολη σ των δίκαίολογητίκω ν που αναφε ρονταί ςτο πίςτοποίητίκο  εγγραφη σ τουσ.  
 
(β) Οί οίκονομίκοί  φορεί σ που εί ναί εγγεγραμμε νοί ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφο ςον υποβα λλουν «Ενημερο τητα 
Πτυχί ου» εν ίςχυ , απαλλα ςςονταί απο  την υποχρε ωςη υποβολη σ των δίκαίολογητίκω ν lxxii: 
- απο ςπαςμα ποίνίκου  μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τησ παρου ςασ γία τον Προ εδρο καί Δίευθυ νοντα 
υ μβουλο εργοληπτίκη σ επίχεί ρηςησ.  Γία τα λοίπα  με λη του Δ. τησ εταίρεί ασ, θα πρε πεί να 
υποβληθεί  αυτοτελω σ απο ςπαςμα ποίνίκου  μητρω ου, καθο ςον τα προ ςωπα αυτα  δεν καλυ πτονταί 
απο  την Ενημερο τητα Πτυχί ου.  
- φορολογίκη  καί αςφαλίςτίκη  ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) τησ παρου ςασ. lxxiii 
- τα πίςτοποίητίκα  απο  το αρμο δίο Πρωτοδίκεί ο καί το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τησ παρου ςασ υπο  
την πρου πο θεςη ο μωσ ο τί καλυ πτονταί πλη ρωσ (ο λεσ οί προβλεπο μενεσ περίπτω ςείσ) απο  την 
Ενημερο τητα Πτυχί ου. 
- το πίςτοποίητίκο  απο  το αρμο δίο επίμελητη ρίο ο ςον αφορα  το λο γο αποκλείςμου  του α ρθρου 22. 
Α.4. (θ).lxxiv 
- το πίςτοποίητίκο  τησ αρμο δίασ αρχη σ γία την ονομαςτίκοποί ηςη των μετοχω ν του α ρθρου 23.3. (ςτ). 
- τα  αποδείκτίκα  ε γγραφα νομίμοποί ηςησ  τησ εργοληπτίκη σ επίχεί ρηςησ. 
   
ε περί πτωςη που κα ποίο απο  τα ανωτε ρω δίκαίολογητίκα  ε χεί λη ξεί, προςκομί ζεταί το ςχετίκο  
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δίκαίολογητίκο  εν ίςχυ . Εφο ςον ςτην Ενημερο τητα Πτυχί ου δεν αναφε ρεταί ρητα  ο τί τα ςτελε χη του 
πτυχί ου του προςφε ροντα εί ναί αςφαλίςτίκω σ ενη μερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφε ρων 
προςκομί ζεί επίπλε ον τησ Ενημερο τητασ Πτυχί ου, αςφαλίςτίκη  ενημερο τητα γία τα ςτελε χη αυτα .  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ 
εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ 
  
την περί πτωςη που οίκονομίκο σ φορε ασ επίθυμεί  να ςτηρίχθεί  ςτίσ ίκανο τητεσ α λλων φορε ων, η 
απο δείξη ο τί θα ε χεί ςτη δία θεςη  του τουσ αναγκαί ουσ πο ρουσ, γί νεταί με την υποβολη   ςχετίκου  
ςυμφωνητίκου  των φορε ων αυτω ν γία τον ςκοπο  αυτο .  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορα  των δίαγωνίζομε νων περίλαμβα νεί τουσ ακο λουθουσ ηλεκτρονίκου σ υποφακε λουσ:  
(α)  υποφα κελο με την ε νδείξη «Δίκαίολογητίκα  υμμετοχη σ» 
 (β)  υποφα κελο με την ε νδείξη «Οίκονομίκη  Προςφορα » 
ςυ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονίκο σ υποφα κελοσ «Δίκαίολογητίκα  υμμετοχη σ» πρε πεί, επί  ποίνη  αποκλείςμου , να 
περίε χείlxxv τα ακο λουθα: 
 - α) το Συποποίημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ )  
-  β) την εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ, του α ρθρου 15 τησ παρου ςασ.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονίκο σ υποφα κελοσ «Οίκονομίκη  Προςφορα » περίε χεί το ψηφίακα  υπογεγραμμε νο αρχεί ο 
pdf, το οποί ο παρα γεταί απο  το υποςυ ςτημα, αφου  ςυμπληρωθου ν καταλλη λωσ οί ςχετίκε σ φο ρμεσ.   
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οίκονομίκόσ φορϋασ αναφϋρεί ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεταί να αναθϋςεί υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ καί τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνεί. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρεί 
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.3. .................................................................... lxxvi 
 
25.4 Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) επαληθεύεί υποχρεωτίκϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλείςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ γία τουσ 
υπεργολϊβουσ καί ότί δίαθϋτουν τα αντύςτοίχα προςόντα γία την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνουν 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποίημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαίτεύ υποχρεωτίκϊ από τον οίκονομίκό φορϋα να αντίκαταςτόςεί ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την ωσ 
ϊνω επαλόθευςη προκύπτεί ότί ςυντρϋχουν λόγοί αποκλείςμού του καί ότί δεν καλύπτεί τα αντύςτοίχα 
προςόντα γία την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνεί ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ε γκρίςη καταςκευη σ του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφαςί ςτηκε με την αρίθμ. 198/2017 

Απο φαςη Δημοτίκου  υμβουλί ου. 
 
26.2  Ο Κυ ρίοσ του Έργου μπορεί  να εγκαταςτη ςεί γία το ε ργο αυτο  Σεχνίκο  υ μβουλο.  Ο Ανα δοχοσ 
του ε ργου, ε χεί την υποχρε ωςη να δίευκολυ νεί τίσ δραςτηρίο τητεσ του Σεχνίκου  υμβου λου, που 
πηγα ζουν απο  τη ςυμβατίκη  ςχε ςη τησ Τπηρεςί ασ με αυτο ν.  
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       Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 208/2018. 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος  

                                                                               2.- Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Σρωγάδες Βαζίιεηος      

            5.- Καλάβες Αζαλάζηος          

        

            Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό ασζεκερόλ.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 
                                           
i     Mε ςω τησ λείτουργίκο τητασ ''Επίκοίνωνί α'' του υποςυςτη ματοσ 
ii  υμπληρω νεταί απο  την Αναθε τουςα Αρχη  με ςαφη νεία ςυγκεκρίμε νη ημερομηνί α ( “εγκαί ρωσ, η τοί ωσ 

την... ), προσ αποφυγη  οίαςδη ποτε ςυ γχυςησ καί αμφίβολί ασ. 
iii  υμπληρώνεταί η τϋταρτη ημϋρα πρίν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε 

περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναί αργύα, τύθεταί η προηγούμενη αυτόσ εργϊςίμη ημϋρα. Πρβλ καί ϊρθρο 
11 τησ υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

iv  Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
v   ε περί πτωςη εφαρμογη σ τησ δίαδίκαςί ασ του α ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 

“Ελευ θερη ςυμπλη ρωςη τίμολογί ου”, οί αναθε τουςεσ αρχε σ περίλαμβα νουν ςτην εν λο γω περί πτωςη  
(ςτ) αναφορα  γία την υποβολη  του ςχετίκου  τίμολογί ου. 

vi  Επίςημαί νεταί ο τί αν η αναθε τουςα αρχη  θεωρη ςεί ο τί προςφορε σ φαί νονταί αςυνη θίςτα χαμηλε σ, 
απαίτεί  απο  τουσ οίκονομίκου σ φορεί σ να εξηγη ςουν την τίμη  η  το κο ςτοσ που προτεί νουν ςτην 
προςφορα  τουσ, εντο σ αποκλείςτίκη σ προθεςμί ασ, κατα  ανω τατο ο ρίο δε κα ημερω ν απο  την 
κοίνοποί ηςη τησ ςχετίκη σ προ ςκληςησ. την περί πτωςη αυτη  εφαρμο ζονταί τα α ρθρα 88 καί 89 του ν. 
4412/2016. 

vii Με την επίφυ λαξη των παρ. 7 καί 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λη ψη επανορθωτίκω ν με ςων ). 
viii   Η φρα ςη “μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον 
απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προςτί θεταί ςτη δίακη ρυξη μο νο ςτίσ 
περίπτω ςείσ εκεί νεσ, ςτίσ οποί εσ προβλε πεταί υποχρε ωςη προςυμβατίκου  ελε γχου, ςυ μφωνα με τα 
α ρθρα 35 καί 36 του ν. 4129/2013, α λλωσ δίαγρα φεταί. 
ix  Επίςημαί νεταί ο τί τα δίκαίολογητίκα  του α ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβα λλονταί 
επίκαίροποίημε να απο  τον προςωρίνο  ανα δοχο, ε πείτα απο  ςχετίκη  προ ςκληςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ, 
μόνο ςτην περί πτωςη του προςυμβατίκου  ελε γχου η  τησ α ςκηςησ προδίκαςτίκη σ προςφυγη σ καί 
ενδί κων με ςων κατα  τησ απο φαςησ κατακυ ρωςησ (πρβ. α ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, 
ο πωσ τροποποίη θηκε απο  την περ. 26 του α ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  

x Η απο φαςη κατακυ ρωςησ κοίνοποίεί ταί ςτον προςωρίνο  ανα δοχο: 1) ςτην περί πτωςη υποβολη σ 
επίκαίροποίημε νων δίκαίολογητίκω ν, μετα  τον ε λεγχο αυτω ν κατα  το α ρθρο 4.2 ε' πρω το εδα φίο, καί 2) 
ςτην περί πτωςη που δεν απαίτεί ταί η υποβολη  αυτω ν, μετα  την ολοκλη ρωςη του ελε γχου των 
δίκαίολογητίκω ν του προςωρίνου  αναδο χου κατα  τα ορίζο μενα ςτο α ρθρο 4.2 α' ε ωσ δ' τησ παρου ςασ 
καί την α πρακτη πα ροδο τησ προθεςμί ασ α ςκηςησ προδίκαςτίκη σ προςφυγη σ. 

xi Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποίόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. καί ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  
xii

 Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
xiii

 Πρβλ. α ρθρο 367 του ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017. 
xiv

 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 ε ωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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xv  Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο πωσ τροποποί ηθηκε με το α ρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 

(Α 171).  
xvi Σί θεταί μο νο εφο ςον προ κείταί γία ςυγχρηματοδοτου μενο ε ργο απο  πο ρουσ τησ Ευρωπαί κη σ Ένωςησ. 
xvii Σί θεταί μο νο εφο ςον επίλεγεί  η δίενε ργεία κλη ρωςησ γία τη ςυγκρο τηςη ςυλλογίκω ν οργα νων. 
xviii Απο  1-1-2017 τί θεταί ςε ίςχυ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποί ο με το α ρθρο 13 καταργεί  το π.δ 

113/2010. 
xix Σί θεταί μο νο ο ταν εκ του ςυμβατίκου  ποςου  (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρί σ ΥΠΑ), προκυ πτεί υποχρε ωςη 

ονομαςτίκοποπί ηςησ των μετοχω ν των Α.Ε. 
xx Νο μοί, ΠΔ καί υπουργίκε σ αποφα ςείσ που εκδί δονταί μετα  την ε ναρξη τησ δίαδίκαςί ασ ςυ ναψησ τησ 

ςυ μβαςησ ςυ μφωνα με το α ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελου ν με ροσ του εφαρμοςτε ου 
θεςμίκου  πλαίςί ου τησ. 

xxi Οί κρατη ςείσ προςαρμο ζονταί ανα λογα με τον φορε α εκτε λεςησ του ε ργου. 
xxii  Ή/καί η Επίτροπη  Δίαγωνίςμου , κατα  περί πτωςη (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
xxiii   Πρβλ. ομοί ωσ προηγου μενη υποςημεί ωςη. 
xxiv  υ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα ληψη υποχρεω ςεων απο  τουσ δίατα κτεσ” ( Α΄ 

145 ): “Οί δίακηρυ ξείσ, οί αποφα ςείσ ανα θεςησ καί οί ςυμβα ςείσ που ςυνα πτονταί γία λογαρίαςμο  των 
φορε ων Γενίκη σ Κυβε ρνηςησ αναφε ρουν απαραί τητα τον αρίθμο  καί τη χρονολογί α τησ απο φαςησ 
ανα ληψησ υποχρε ωςησ, τον αρίθμο  καταχω ρίςη σ τησ ςτα λογίςτίκα  βίβλί α του οίκεί ου φορε α, καθω σ καί 
τον αρίθμο  τησ απο φαςησ ε γκρίςησ τησ πολυετου σ ανα ληψησ ςε περί πτωςη που η δαπα νη εκτεί νεταί ςε 
περίςςο τερα του ενο σ οίκονομίκα  ε τη.". Επί ςησ, ςυ μφωνα με το α ρθρο 12 παρ. 2 γ) του ί δίου π.δ : 
“Δίακηρυ ξείσ, ο που απαίτεί ταί, καί αποφα ςείσ ανα θεςησ που εκδί δονταί καί ςυμβα ςείσ που ςυνα πτονταί 
απο  φορεί σ τησ Γενίκη σ Κυβε ρνηςησ εί ναί α κυρεσ, εφο ςον δεν ε χεί προηγηθεί  αυτω ν η ε κδοςη τησ 
απο φαςησ ανα ληψησ υποχρε ωςησ του α ρθρου 2, παρ. 2 του παρο ντοσ. "Πρβλ. καί α ρθρο 5 του ωσ α νω 
δίατα γματοσ “Ανα ληψη δαπανω ν δημοςί ων επενδυ ςεων”. 

xxv Μπορεί  η ε ναρξη τησ προθεςμί ασ να ορί ζεταί δίαφορετίκα ,  αν λο γου χα ρη δεν προβλε πεταί η α μεςη 
ε ναρξη των εργαςίω ν (α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

xxvi Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πωσ τροποποίη θηκε  με την περ. 4 του α ρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

xxvii Εφο ςον ςυντρε χεί περί πτωςη, κατα  το α ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο τε μνημονευ ονταί καί οί 
απαραί τητεσ λεπτομε ρείεσ.  

xxviii  Οί αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να ζητου ν απο  τουσ προςφε ροντεσ να παρα ςχουν «Εγγυ ηςη καλη σ 
λείτουργί ασ» γία την αποκατα ςταςη των ελαττωμα των που ανακυ πτουν η  των ζημίω ν που 
προκαλου νταί απο  δυςλείτουργί α των ε ργων κατα  την περί οδο εγγυ ηςησ καλη σ λείτουργί ασ, εφο ςον 
προβλε πεταί ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ. Σο υ ψοσ τησ εγγυ ηςησ καλη σ λείτουργί ασ ςυμπληρω νεταί ςε 
ςυγκεκρίμε νο χρηματίκο  ποςο .  Οί εγγυητίκε σ επίςτολε σ καλη σ λείτουργί ασ περίλαμβα νουν κατ’ 
ελα χίςτον τα αναφερο μενα ςτην παρα γραφο 15.2 τησ παρου ςασ καί επίπρο ςθετα, τον αρίθμο  καί τον 
τί τλο τησ ςχετίκη σ ςυ μβαςησ. 

xxix Σα γραμμα τία ςυ ςταςησ χρηματίκη σ παρακαταθη κησ του Σαμεί ου Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων, γία την 
παροχη  εγγυη ςεων ςυμμετοχη σ καί καλη σ εκτε λεςησ (εγγυοδοτίκη  παρακαταθη κη) ςυςτη νονταί 
ςυ μφωνα με την είδίκη  νομοθεςί α που  δίε πεί αυτο  καί είδίκο τερα βα ςεί του α ρθρου 4 του π.δ τησ 30 
Δεκεμβρί ου 1926/3 Ιανουαρί ου 1927 (“Περί  ςυςτα ςεωσ καί αποδο ςεωσ παρακαταθηκω ν καί 
καταθε ςεων παρα  τω Σαμεί ω Παρακαταθηκω ν καί Δανεί ων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
ε γγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

xxx Πρβλ. καί τα είδίκο τερα ορίζο μενα ςτο α ρθρο 4.1.ζ. τησ παρου ςασ, ωσ προσ τίσ εγγυη ςείσ ςυμμετοχη σ. 
xxxi Προτεί νεταί οί αναθε τουςεσ αρχε σ να ορί ζουν την ημερομηνί α ηλεκτρονίκη σ αποςφρα γίςησ των 

προςφορω ν μετα  την παρε λευςη τρίω ν εργαςί μων ημερω ν απο  την καταληκτίκη  ημερομηνί α υποβολη σ 
των προςφορω ν, προκείμε νου να ε χεί προςκομίςτεί  απο  τουσ ςυμμετε χοντεσ καί η πρωτο τυπη εγγυ ηςη 
ςυμμετοχη σ, ςυ μφωνα με τα προβλεπο μενα ςτο α ρθρο 3.5. περ. β τησ παρου ςασ. 

xxxii Ορί ζεταί ο χρο νοσ απο  την Αναθε τουςα Αρχη  κατ΄ εκτί μηςη των ίδίαίτεροτη των τησ δίαδίκαςί ασ. Γία τον 
καθορίςμο  του χρο νου ίςχυ οσ τησ προςφορα σ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

xxxiii  Πρβ. υποςημεί ωςη γία προκη ρυξη ςυ μβαςησ ςτο α ρθρο 2.1 τησ παρου ςασ. 
xxxiv υ μφωνα με τίσ περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 α ρθρου 377 καθω σ καί τίσ παρ. 11 καί 12 

α ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί  η υποχρε ωςη δημοςί ευςησ προκη ρυξησ ςυ μφωνα με τίσ παρ. 7 

καί 8 α ρθρου 15 ν. 3669/2008 με χρί την  31/12/2017 ςε δυ ο ημερη ςίεσ εφημερί δεσ καί ςτον 

περίφερείακο  καί τοπίκο  τυ πο με χρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενο τητα Δ τησ εγκυκλί ου με αρίθ. Ε. 

16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ). 
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xxxv Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επίςημαί νεταί ο τί οί αναθε τουςεσ αρχε σ δεν μπορου ν να καλου ν 

ςυγκεκρίμε νεσ τα ξείσ/ πτυχί α του ΜΕΕΠ.  
xxxvi  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xxxvii Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο πωσ τροποποίη θηκε με το α ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επίςημαύνεταί ότί οί αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπεί να προςαρμόζουν το ςχετίκό πεδύο του 
Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ καί είδίκότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδίκη καταδίκαςτίκό απόφαςη”, 
δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετίκόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη καταδίκαςτίκό 
απόφαςη”, η δε ςχετίκό δόλωςη του οίκονομίκού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ 
καταδίκαςτίκϋσ αποφϊςείσ. 

xxxviii Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τελευταί α δυ ο εδα φία του ν. 4412/2016, ο πωσ τροποποίη θηκαν με το α ρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
xxxix Πρβ. α ρθρο 73 παρ. 2 περί πτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οποί α προςτε θηκε με το α ρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

xl  Επίςημαί νεταί ο τί η εν λο γω προ βλεψη γία παρε κκλίςη απο  τον υποχρεωτίκο  αποκλείςμο   αποτελεί  
δυνατο τητα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περί πτωςη που δεν 
επίθυμεί  να προβλε ψεί τη ςχετίκη  δυνατο τητα, η αναθε τουςα αρχη  δίαγρα φεί την  παρα γραφο αυτη . 

xli Επίςημαί νεταί ο τί  η εν λο γω προ βλεψη γία παρε κκλίςη απο  τον υποχρεωτίκο  αποκλείςμο   αποτελεί  
δυνατο τητα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περί πτωςη που δεν 
επίθυμεί  να προβλε ψεί τη ςχετίκη  δυνατο τητα, η αναθε τουςα αρχη  δίαγρα φεί την παρα γραφο  αυτη . 

xlii  Οί λο γοί τησ παραγρα φου 22.Α.4. αποτελου ν δυνητίκου σ λο γουσ αποκλείςμου  ςυ μφωνα με το α ρθρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  ςυνε πεία, η αναθε τουςα αρχη  δυ ναταί να επίλε ξεί ε ναν, περίςςο τερουσ, 
ο λουσ η  ενδεχομε νωσ καί κανε ναν απο  τουσ λο γουσ αποκλείςμου  ςυνεκτίμω ντασ τα ίδίαί τερα 
χαρακτηρίςτίκα  τησ υπο  ανα θεςη ςυ μβαςησ (εκτίμω μενη αξί α αυτη σ, είδίκε σ περίςτα ςείσ κλπ), με 
ςχετίκη  προ βλεψη ςτο παρο ν ςημεί ο τησ δίακη ρυξησ.  

xliii  ημείω νεταί ο τί ο ανωτε ρω εθνίκο σ λο γοσ αποκλείςμου  τί θεταί ςτη δίακη ρυξη μο νο γία ςυμβα ςείσ 
ε ργων πρου πολογίςμου  εκτίμω μενησ αξί ασ ανω τερησ του 1.000.000,00 ευρω   καί ςτην περί πτωςη αυτη  
ςυμπληρω νεταί ςτο Με ροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

xliv  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποί α προςτε θηκε με το α ρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
xlv  Τπενθυμί ζεταί ο τί  αναφορα  ςτην παρα γραφο 22.Α.4 θα γί νεί μο νο ςτην περί πτωςη που η Αναθε τουςα 

Αρχη  επίλε ξεί κα ποίον απο  τουσ δυνητίκου σ λο γουσ αποκλείςμου . 
xlvi  Επίςημαί νεταί ο τί ο λα τα κρίτη ρία ποίοτίκη σ επίλογη σ, πλην τησ καταλληλο τητασ γία την α ςκηςη 

επαγγελματίκη σ δραςτηρίο τητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εί ναί 
προαίρετίκα  γία την αναθε τουςα αρχη  καί πρε πεί να ςχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογα με το αντίκεί μενο 
τησ ςυ μβαςησ (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κα θε περί πτωςη, πρε πεί να δίαμορφω νονταί κατα  
τρο πο, ω ςτε να μην περίορί ζεταί δυςανα λογα η ςυμμετοχη  των ενδίαφερο μενων οίκονομίκω ν φορε ων 
ςτουσ δίαγωνίςμου σ. Κατα  το ςτα δίο του προςδίορίςμου  των κρίτηρί ων καταλληλο τητασ των 
υποψηφί ων, εί ναί αναγκαί ο να τηρου νταί απο  τίσ αναθε τουςεσ αρχε σ, οί θεμελίω δείσ ενωςίακε σ αρχε σ, 
ίδί ωσ η αρχη  τησ ί ςησ μεταχεί ρίςησ των ςυμμετεχο ντων, τησ αποφυγη σ των δίακρί ςεων, τησ δίαφα νείασ 
καί τησ ανα πτυξησ του ελευ θερου ανταγωνίςμου . Σα κρίτη ρία επίλογη σ του α ρθρου 22.Β – 22.Ε 
εξετα ζονταί κατα  τη δίαδίκαςί α ελε γχου τησ καταλληλο τητασ του προςφε ροντοσ να εκτελε ςεί τη 
ςυ μβαςη (κρίτη ρία “on/off”).  

xlvii  Επίςημαί νεταί ο τί οί αναθε τουςεσ αρχε σ δεν μπορου ν να καλου ν ςυγκεκρίμε νεσ τα ξείσ/ πτυχί α του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, ο πωσ ίςχυ ουν δυνα μεί του α ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε ωσ δ' του ν. 
4472/2017, ςε ςυνδυαςμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. καί α ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 
3669/2008, ο πωσ αντίκαταςτα θηκε με το α ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

xlviii Οί αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να επίβα λλουν απαίτη ςείσ που να δίαςφαλί ζουν ο τί οί οίκονομίκοί  
φορεί σ δίαθε τουν την αναγκαί α οίκονομίκη  καί χρηματοδοτίκη  ίκανο τητα γία την εκτε λεςη τησ 
ςυ μβαςησ. Όλεσ οί απαίτη ςείσ πρε πεί να ςχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογεσ με το αντίκεί μενο τησ 
ςυ μβαςησ (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταί ο εδα φίο καί αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οί εν λο γω 
απαίτη ςείσ καθορί ζονταί περίγραφίκα  ςτο παρο ν ςημεί ο, χωρί σ παραπομπη  ςε τα ξείσ/πτυχί α του ΜΕΕΠ. 
ε κα θε περί πτωςη καί με χρί την κατα ργηςη των α ρθρων 80 ε ωσ 110 του ν. 3669/2008 καί την ε ναρξη 
ίςχυ οσ του π.δ. του α ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επίςημαί νεταί ο τί, εφο ςον η αναθε τουςα 
αρχη  επίλε ξεί την παραπομπη  ςε τα ξείσ/πτυχί α του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθορίςμο  των απαίτη ςεων γία 
τίσ εγγεγραμμε νεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ, πρε πεί να περίγρα ψεί αναλυτίκα  τίσ 
αντί ςτοίχεσ απαίτη ςείσ καί γία τίσ αλλοδαπε σ εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ. 

xlix Οί αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να επίβα λλουν απαίτη ςείσ που να δίαςφαλί ζουν ο τί οί οίκονομίκοί  
φορεί σ δίαθε τουν την αναγκαί α τεχνίκη  καί επαγγελματίκη  ίκανο τητα γία την εκτε λεςη τησ ςυ μβαςησ. 
Όλεσ οί απαίτη ςείσ πρε πεί να ςχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογεσ με το αντίκεί μενο τησ ςυ μβαςησ (πρβ. 
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α ρθρο 75 παρ. 1 τελευταί ο εδα φίο καί αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οί εν λο γω απαίτη ςείσ καταρχα σ 
καθορί ζονταί περίγραφίκα  ςτο παρο ν ςημεί ο, χωρί σ παραπομπη  ςε τα ξείσ/πτυχί α του ΜΕΕΠ η  
βαθμί δεσ/κατηγορί εσ του ΜΕΚ. ε κα θε περί πτωςη καί με χρί την κατα ργηςη των α ρθρων 80 ε ωσ 110 
του ν. 3669/2008 καί την ε ναρξη ίςχυ οσ του π.δ. του α ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επίςημαί νεταί ο τί,  εφο ςον η αναθε τουςα αρχη  επίλε ξεί την παραπομπη  ςε τα ξείσ/πτυχί α του ΜΕΕΠ η  
βαθμί δεσ/κατηγορί εσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθορίςμο  των απαίτη ςεων γία τίσ εγγεγραμμε νεσ ςτο 
ΜΕΕΠ εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ (πχ. ςτελε χωςη), πρε πεί να περίγρα ψεί αναλυτίκα  τίσ αντί ςτοίχεσ 
απαίτη ςείσ καί γία τίσ αλλοδαπε σ εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ.  

lΠροαίρετίκη  επίλογη : Η παρ. 22.Ε τί θεταί κατα  δίακρίτίκη  ευχε ρεία τησ αναθε τουςασ αρχη σ καί 
ςυμπληρω νεταί ςυ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επίςημαί νεταί ο τί ο λεσ οί απαίτη ςείσ 
πρε πεί να ςχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογεσ με το αντίκεί μενο τησ ςυ μβαςησ (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

li  Σο εδα φίο αυτο  προςτί θεταί κατα  την κρί ςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ ςυ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 1 
του ν. 4412/2016, α λλωσ δίαγρα φεταί. 

lii  Προαίρετίκη  επίλογη . υ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περί πτωςη ςυμβα ςεων 
ε ργων οί αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να απαίτου ν την εκτε λεςη ορίςμε νων κρί ςίμων καθηκο ντων 
απευθεί ασ απο  τον ί δίο τον προςφε ροντα ( προαίρετίκη  ςημεί ωςη του ανωτε ρω εδαφί ου). 

liii Ωσ προσ τον τρο πο υποβολη σ των αποδείκτίκω ν με ςων του παρο ντοσ α ρθρου, τα οποί α ε χουν 
ςυνταχθεί / παραχθεί  απο  τουσ ί δίουσ τουσ οίκονομίκου σ φορεί σ πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

liv  Επίςημαί νεταί ο τί η ανωτε ρω δυνατο τητα εναπο κείταί ςτη δίακρίτίκη  ευχε ρεία του οίκονομίκου  
φορε α. Εξακολουθεί  να υφί ςταταί η δυνατο τητα να υπογρα φεταί το ΣΕΤΔ απο  το ςυ νολο των φυςίκω ν 
προςω πων που αναφε ρονταί ςτα τελευταί α δυ ο εδα φία του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, ο πωσ 
τροποποίη θηκαν με το α ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lv  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποί ο προςτε θηκε με το α ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
lvi  Η υποχρεωτίκη  αντίκατα ςταςη του τρί του, ωσ προσ την παρ. 4, εναπο κείταί ςτη δίακρίτίκη  ευχε ρεία τησ 

αναθε τουςασ αρχη σ, εφο ςον δε δεν την επίθυμεί , απαλεί φεταί η αναφορα  ςτην παρ. 4 ςτο παρο ν ςημεί ο. 
Πρβλ. α ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

lvii  Εφίςτα ταί η προςοχη  των αναθετουςω ν αρχω ν ςτο ο τί πρε πεί να ζητεί ταί η προςκο μίςη 
δίκαίολογητίκω ν προσ απο δείξη μο νο των λο γων αποκλείςμου  καί των κρίτηρί ων επίλογη σ που ε χουν 
τεθεί  ςτην παρου ςα δίακη ρυξη. Επίςημαί νεταί, περαίτε ρω, ο τί, η αναθε τουςα αρχη  δυ ναταί, κατα  το αρ. 
79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί  απο  προςφε ροντεσ, ςε οποίοδη ποτε χρονίκο  ςημεί ο κατα  τη 
δία ρκεία τησ δίαδίκαςί ασ, να υποβα λλουν ο λα η  ορίςμε να δίκαίολογητίκα , ο ταν αυτο  απαίτεί ταί γία την 
ορθη  δίεξαγωγη  τησ δίαδίκαςί ασ. 

lviii  υ μφωνα με το α ρθρο 73 παρ. 2 τελευταί ο εδα φίο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκο σ φορε ασ εί ναί 
Έλληνασ πολί τησ η  ε χεί την εγκατα ςταςη  του ςτην Ελλα δα, οί υποχρεω ςείσ του που αφορου ν τίσ 
είςφορε σ κοίνωνίκη σ αςφα λίςησ καλυ πτουν το ςο την κυ ρία ο ςο καί την επίκουρίκη  αςφα λίςη."  

lix  Λαμβανομε νου υπο ψη του ςυ ντομου, ςε πολλε σ περίπτω ςείσ, χρο νου ίςχυ οσ των πίςτοποίητίκω ν 
φορολογίκη σ ενημερο τητασ, οί οίκονομίκοί  φορεί σ μερίμνου ν να αποκτου σ εγκαί ρωσ πίςτοποίητίκα  που 
να καλυ πτουν καί τον χρο νο υποβολη σ τησ προςφορα σ, ςυ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα ςτο α ρθρο 
104 του ν. 4412/2016, προκείμε νου να τα υποβα λουν, εφο ςον αναδείχθου ν προςωρίνοί  ανα δοχοί. Σα εν 
λο γω πίςτοποίητίκα  υποβα λλονταί μαζί  με τα υπο λοίπα αποδείκτίκα  με ςα του α ρθρου 23 απο  τον 
προςωρίνο  ανα δοχο με ςω τησ λείτουργίκο τητασ τησ «Επίκοίνωνί ασ» του υποςυςτη ματοσ. 

lx Οί υπευ θυνεσ δηλω ςείσ του παρο ντοσ τευ χουσ φε ρουν εγκεκρίμε νη προηγμε νη ηλεκτρονίκη  υπογραφη  η  
προηγμε νη ηλεκτρονίκη  υπογραφη  που υποςτηρί ζεταί απο  εγκεκρίμε νο πίςτοποίητίκο  (Πρβλ. α ρθρο 9 
παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

lxi  Πρβλ. ομοί ωσ  ωσ α νω υποςημεί ωςη γία τα πίςτοποίητίκα  φορολογίκη σ ενημερο τητασ 
lxii  Εφο ςον η αναθε τουςα αρχη  την επίλε ξεί ωσ λο γο αποκλείςμου . 
lxiii  Με εκτυ πωςη τησ καρτε λασ “τοίχεί α Μητρω ου/ Επίχεί ρηςησ”, ο πωσ αυτα  εμφανί ζονταί ςτο taxisnet. 
lxiv  Εφο ςον η αναθε τουςα αρχη  τίσ επίλε ξεί, ο λεσ η  κα ποία/εσ εξ αυτω ν, ωσ λο γουσ αποκλείςμου . 
lxv  Επίςημαί νεταί ο τί η αναθε τουςα αρχη , εφο ςον μπορε ςεί να αποδεί ξεί, με κατα λληλα με ςα, ο τί ςυντρε χεί 

κα ποία απο  τίσ περίπτω ςείσ αυτε σ, αποκλεί εί οποίονδη ποτε οίκονομίκο  φορε α απο  τη ςυμμετοχη  ςτη 
δίαδίκαςί α ςυ ναψησ τησ δημο ςίασ ςυ μβαςησ.  

lxvi Εφο ςον η αναθε τουςα αρχη  την επίλε ξεί ωσ λο γο αποκλείςμου . 
lxvii Η υποχρε ωςη προςκο μίςησ δίκαίολογητίκω ν ονομαςτίκοποί ηςησ μετοχω ν, εφο ςον προ κείταί γία 

ςυμβα ςείσ εκτίμω μενησ αξί ασ α νω του 1.000.000,00 ευρω , αφορα  μο νο ςτίσ ανω νυμεσ εταίρεί εσ που 
λαμβα νουν με ροσ ςτο δίαγωνίςμο , εί τε προ κείταί γία μεμονωμε νουσ υποψη φίουσ, εί τε γία με λη ενω ςεων 
Εξαίρου νταί τησ υποχρε ωςησ αυτη σ οί εταίρεί εσ που εί ναί είςηγμε νεσ ςτο Φρηματίςτη ρίο τησ χω ρασ 
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εγκατα ςταςη σ τουσ καί υποβα λλουν περί  του του υπευ θυνη δη λωςη του νομί μου εκπροςω που τουσ. 
lxviii  Εφο ςον ςυντρε χεί περί πτωςη λο γω του πρου πολογίςμου  τησ ςυ μβαςησ, πρε πεί να προβλε πεταί 

καί η δυνατο τητα ςυμμετοχη σ επίχείρη ςεων εγγεγραμμε νων ςτα Νομαρχίακα  Μητρω α (βλε πετε α ρθρα 

105 καί 106 του ν. 3669/2008). την περί πτωςη αυτη  να τί θεταί η αντί ςτοίχη προ βλεψη. 
lxix  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, ο πωσ ίςχυ ουν δυνα μεί του α ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε ωσ δ' του ν. 

4472/2017, ςε ςυνδυαςμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
lxx  Πρβλ. ομοί ωσ προηγου μενη υποςημεί ωςη 
lxxi Εφο ςον ε χεί αναφερθεί  ςχετίκη  απαί τηςη ςτο α ρθρο 22.Ε ςυμπληρω νεταί αναλο γωσ ςυ μφωνα με το 

α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
lxxii  υ μφωνα με τη δία ταξη του α ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Γία τη ςυμμετοχη  ςε δίαγωνίςμου σ 

δημοςί ων ε ργων χορηγεί ταί ςε κα θε εργοληπτίκη  επίχεί ρηςη εγγεγραμμε νη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο τητα 
πτυχί ου», η οποί α, ςε ςυνδυαςμο  με τη βεβαί ωςη εγγραφη σ που εκδί δεταί απο  την υπηρεςί α τη ρηςησ 
του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνίςτα  «επί ςημο κατα λογο αναγνωρίςμε νων εργοληπτω ν» [...] καί απαλλα ςςεί τίσ 
εργοληπτίκε σ επίχείρη ςείσ απο  την υποχρε ωςη να καταθε τουν τα επίμε ρουσ δίκαίολογητίκα  ςτουσ 
δίαγωνίςμου σ.” Επίςημαί νεταί ο τί, ςυ μφωνα με το α ρθρο 22 ( Σροποποίη ςείσ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 
του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρω το εδα φίο τησ περί πτωςησ 31 τησ παραγρα φου 1 του α ρθρου 377 
αντίκαθί ςταταί ωσ εξη σ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α ρθρων 80 ε ωσ 110, τα οποί α 
παραμε νουν ςε ίςχυ  με χρί την ε κδοςη του προεδρίκου  δίατα γματοσ του α ρθρου 83, των παραγρα φων 4 
καί 5 του α ρθρου 20 καί τησ παραγρα φου 1 α του α ρθρου 176». 

lxxiii την περί πτωςη ο μωσ που η Ενημερο τητα Πτυχί ου δεν καλυ πτεί τίσ είςφορε σ επίκουρίκη σ 
αςφα λίςησ, τα ςχετίκα  δίκαίολογητίκα  υποβα λλονταί ξεχωρίςτα . 

lxxiv Μο νο ςτην περί πτωςη που ε χεί επίλεγεί  απο  την αναθε τουςα αρχη  ωσ λο γοσ αποκλείςμου . 
lxxv Επίςημαί νεταί ο τί ο οίκονομίκο σ φορε ασ παρα γεί απο  το υποςυ ςτημα το ηλεκτρονίκο  αρχεί ο 

«εκτυπω ςείσ» των Δίκαίολογητίκω ν υμμετοχη σ ςε μορφη  αρχεί ου Portable Document Format (PDF), το 
οποί ο υπογρα φεταί με εγκεκρίμε νη προηγμε νη ηλεκτρονίκη  υπογραφη  η  προηγμε νη ηλεκτρονίκη  
υπογραφη  με χρη ςη εγκεκρίμε νων πίςτοποίητίκω ν καί επίςυνα πτεταί ςτον (υπο)φακε λο τησ 
προςφορα σ «Δίκαίολογητίκα  υμμετοχη σ» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Τ.Α.) 

lxxvi Οί αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να προβλε πουν ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ ο τί, κατο πίν αίτη ματοσ του 
υπεργολα βου καί εφο ςον η φυ ςη τησ ςυ μβαςησ το επίτρε πεί, η αναθε τουςα αρχη  καταβα λλεί απευθεί ασ 
ςτον υπεργολα βο την αμοίβη  του γία την εκτε λεςη προμη θείασ, υπηρεςί ασ η  ε ργου, δυνα μεί ςυ μβαςησ 
υπεργολαβί ασ με τον ανα δοχο. την περί πτωςη αυτη , ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ καθορί ζονταί τα 
είδίκο τερα με τρα η  οί μηχανίςμοί  που επίτρε πουν ςτον κυ ρίο ανα δοχο να εγεί ρεί αντίρρη ςείσ ωσ προσ 
αδίκαίολο γητεσ πληρωμε σ, καθω σ καί οί ρυθμί ςείσ που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο πληρωμη σ. την 
περί πτωςη αυτη  δεν αί ρεταί η ευθυ νη του κυ ρίου αναδο χου. υμπληρω νεταί αναλο γωσ.  

ΑΔΑ: 6ΧΦ7Ω9Π-4ΡΑ
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