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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 48/ 21 Γεθεκβρίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   377/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21ε  Γεθεκβρίοσ  2021, εκέρα  Σρίηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10212/17.12.2021  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο   θαη απόληεο ηα κέιε : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

  Τνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 4ο : Περί έγθρηζες ηωλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηες κειέηες θαη θαζορηζκός ηωλ όρωλ  

                ηοσ δηαγωληζκού γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες : «Αποπεράηωζε θηερίοσ  

               Γεκοηηθού Θαηαζηήκαηος», ελδ. Πρ/ζκού 2.375.000,00 €  (προ ΦΠΑ 24%) .   

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

κειώλ ηεο, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 
Θέκα : Έγθξηζε κειέηεο έξγνπ, έγθξηζε όξωλ δηαθήξπμεο θαη ηξόπνπ αλάζεζεο  ηνπ έξγνπ 
«Απνπεξάηωζε θηεξίνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο» 
Α. αο δηαβηβάδνπκε γηα έγθξηζε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε Θηηξίνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο» κε αξηζκό 
04/2014 Δπηθαηξνπνηεκέλε,  κε πξνϋπνινγηζκό 2.945.000,00 € ζηε νπνία πξνβιέπνληαη έξγα απνπεξάησζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο ζην Εεπγνιαηηό ην νπνίν ζα ζηεγάζεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο θαζώο θαη ην 
Πνιηηηζηηθό θέληξν (Θέαηξν θαη αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ). Γηα ηελ απνπεξάησζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, νη 

πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ζε: 
α) Χωκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη θαζαηξέζεηο 
Δξγαζίεο δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζεκειίσζε πεξηκεηξηθήο 
πεξηηνίρηζεο θαη θξαζπέδσλ δηακόξθσζεο δηαδξόκσλ θαη παξηεξηώλ, εθζθαθήο πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θιπ. 
β) Σθπξνδέκαηα  
Δξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ θπξίσο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν όπνπ δηακνξθώλνληαη δηάδξνκνη, παξηέξηα, θιίκαθεο θαη 
πεξηηνίρηζε νηθνπέδνπ. 

γ) Εξγαζίεο ηνηρνπνηίαο θαη επηρξηζκάηωλ 

Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνηρνπνηίαο θηηξίνπ, εξξγαζίεο επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκώλ. 
δ) Εξγαζίεο επελδύζεωλ θαη επηζηξώζεωλ 
Δξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ θα θεξακηθά πιαθίδηα, επέλδπζε θιηκάθσλ, θαηώθιηα, πνδηέο 
παξαζύξσλ, θαηαζθεπή ζθειεηνύ ςεπδνξνθή θαη επέλδπζε απηήο, θαηαζθεπή θαηαθόξπθνπ ζθειεηνύ θαη επέλδπζή 
ηνπ κε ερνκνλσηηθέο πιάθεο ζην ζέαηξν, θαηαζθεπή ζθελήο ζην ζέαηξν θαη πγξνκόλσζε. 

ε) Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 
Δξγαζίεο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ηνπ θηηξίνπ όπσο θηγθιηδώκαηα θιηκάθσλ, θνπθώκαηα 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  
ζη) Εξγαζίεο πξαζίλνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ  
Δξγαζίεο γηα ηνλ απηόκαην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. 
δ) Εξγαζίεο θπηηθνύ πιηθνύ 
Δξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα θαη θπηώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. 

ε) Εξγαζίεο ύδξεπζεο 
Δξγαζίεο γηα ηελ ύδξεπζε ηνπ θηηξίνπ ζσιελώζεηο, πιηθά ζπλδέζεσλ, βαιβίδεο, θξνπλνί, είδε πγηεηλήο, 
ζεξκνζίθσλαο, εγθαηαζηάζεηο WC, πηεζηηθό. 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ



ζ) Εξγαζίεο απνρέηεπζεο 
Δξγαζίεο γηα ηελ απνρέηεπζε ηνπ θηηξίνπ ζσιελώζεηο,, θξεάηηα, θαλάιηα, βαιβίδεο, κεραλνζίθσλεο θαη αληιεηηθό 

ζπγθξόηεκα. 
η) Εξγαζίεο ππξόζβεζεο: 
Δξγαζίεο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. 
θ) Εξγαζίεο Ηιεθηξηθά: 

Θαισδίσζε, θσηηζηηθά, αζθάιεηεο, ξεπκαηνδόηεο, δηαθόπηεο , ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 
ηειεόξαζεο, ηειεθσληθό θέληξν. 
ι)  Αληηθεξαπληθή Πξνζηαζία 

ύζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, θξπζηάιισλ ραιαδηα, αθηίλαο πξνζηαζίαο 100m, εληάζεσο 30ΘΑ, πιήξεο.  
κ) Αλειθπζηήξαο 
Αλειθπζηήξαο πδξαπιηθόο νθηώ (8) αηόκσλ, ηξηώλ (3) ζηάζεσλ, πιήξεο. 
λ) Κιηκαηηζκόο 
Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ θηηξίνπ κε ην δίθηπν αγσγώλ, βαιβηδώλ, δηαθνπηώλ, αεξαγσγνί, θπθινθνξεηέο, ηνπηθή 
θιηκαηηζηηθή κνλάδα (split unit), ςύμεο – ζέξκαλζεο, θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα, γηα ςύμε, 
ζέξκαλζε, ύγξαλζε. 

 
Β. Ζ Ο.Δ. θαιείηαη λα εγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζρέδην δηαθήξπμεο έξγνπ 
θαη ησλ επηπιένλ εηδηθώλ εγθεθξηκέλσλ όξσλ από ην Σκήκα Θαηαζθεπώλ ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ: 
Β1. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Οηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό: 

Οη πξνζθέξνληεο  νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο  πξνζθνξάο 

ηνπο, ηηο θάησζη  πξνϋπνζέζεηο: 

1. Διάρηζην θύθιν εξγαζηώλ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2018,2019 θαη 2020) πνπ δελ ζα 
ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ ηεο εθηηκώκελεο ζύκβαζεο γηα ηηο εξγαζίεο ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΩΛ: 1.130,543,23€ θαη γηα ηηο 
εξγαζίεο Ζ/Κ: 1.236.635,58€ - ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ. 

2. Ίδηα θεθαιαία ειάρηζηνπ ύςνπο : 375.000,00 €    
3. Αμία παγίσλ ειάρηζηνπ ύςνπο  :  125.000,00 €  θαη 
4. Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ 

 
Β2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Οηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό: 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη, εληόο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) δεκόζην νηθνδνκηθό έξγν. 

2. Λα πεξηιακβάλνπλ ζηε βαζηθή ηνπο ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ηερληθό Κ.Δ.Θ. Γ΄ βαζκίδαο θαη έλα (1) 
Β΄ βαζκίδαο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Δλαιιαθηηθά ε ζηειέρσζε κπνξεί λα απνηειείηαη α) από δύν (2) 
ηερληθνύο Κ.Δ.Θ. Γ΄ βαζκίδαο θαη έλα (1)  ηερληθό Κ.Δ.Θ. Β’ βαζκίδαο ή β) έλα (1)  Κ.Δ.Θ. Γ΄ βαζκίδαο θαη 

ηξείο (3) ηερληθνύο Κ.Δ.Θ. Β΄ βαζκίδαο,  ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. 
3. Θάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηελ θαηεγνξία «ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ ΔΡΓΑ» πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ: Έλα (1) 

Αξρηηέθηνλα Κεραληθό ΠΔ κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία, έλα (1) Πνιηηηθό Κεραληθό ΠΔ κε 10εηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία θαη έλα (1) Γεσπόλν ΠΔ ή ΣΔ κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία  θαη θάζε νηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζηελ θαηεγνξία «ΖΙΔΘΣΡΟΚΖΥΑΛΟΙΟΓΗΘΑ ΔΡΓΑ» πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ: έλα (1) 
Ζιεθηξνιόγν Κεραληθό ΠΔ κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία θαη έλα (1) Κεραλνιόγν Κεραληθό ΠΔ κε 10εηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία. 
 
θαη επηπιένλ: 
Β3. ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007 (όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012), ζηηο πεξηπηώζεηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ δεκόζησλ έξγσλ ζηηο δηαθεξύμεηο 
ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ 
δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α..  

Ζ Ο.Δ. θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ην πνζνζηό πξνθαηαβνιήο πνπ πξέπεη λα αλέξρεηαη κέρξη 15% θαη 
πξνηείλνπκε ηελ ΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΘΑΣΑΒΟΙΖ. 

Β4. Γηα ηελ ηαρύηεξε, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία, εθηέιεζεο ηνπ παξόληνο έξγνπ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 
πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηνλ Αλάδνρν, εθόζνλ ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ είλαη κηθξόηεξνο θαηά δέθα 
ηνηο εθαηό (10%) ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ ζηε ζύκβαζε.  Σν ζπλνιηθό ύςνο ηεο πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηεο αμίαο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Ζ Ο.Δ. θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ην πνζνζηό πξηκ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% θαη πξνηείλνπκε ηελ ΚΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΘΑΣΑΒΟΙΖ. 
Β5. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο (άξζξα 21 & 170 ηνπ Λ.4782/2021), νξίδεηαη ζε πνζνζηό 0-5% επί ηνπ 

πνζνύ ηεο ζύκβαζεο, πνπ αθνξά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ή ησλ δεκηώλ πνπ 
πξνθαινύληαη από δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη ε πεξίνδνο 
15 κήλεο κεηά από ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

      Ζ Ο.Δ. θαιείηαη λα απνθαζίζεη εάλ επηζπκεί γηα ηελ ππνβνιή από ην αλάδνρν εγγπεηηθήο  
      θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ην πνζνζηό απηήο λα είλαη 0-5% θαη πξνηείλνπκε πνζνζηό ηνπ 5%. 
 
Γ. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ.4412/2016 κε 
ηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 121, εηδηθά γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ (θάησ ησλ 
5.225.000 επξώ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ άξζξν 5α. ηνπ Λ. 4412/2016). 

           Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Σερληθώλ Έξγσλ & Κειεηώλ 
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 

Αλδξέαο ηάρνο 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ



 

  Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο όηη γηα ην ελ ιόγσ έξγν ζηνλ Θ.Α. 02.64.7321.01 ηνπ  

ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε εθ 2.945.000,00 €  

(ΠΓΔ Πρόγρακκα ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ) 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, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαζώο ηελ 

έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ ηεο  ππ’ αξηζ. 04/2014-

επηθαηξνπνηεκέλε 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, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 

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

ξεηά πην πάλσ 

 ηελ ππ’ αξηζκόλ 04/2014 επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηε ηεο  ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ  

 ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ην έξγν  «Αποπεράηωζε θηερίοσ Γεκοηηθού Θαηαζηήκαηος» 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   1. Δγθρίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Αποπεράηωζε θηερίοσ Γεκοηηθού Θαηαζηήκαηος»,  

ελδεηθηηθνύ  πξ/ζκνύ 2.375.000,00 €  (πξν ΦΠΑ 24%), κε αλνηρηό ειεθηξνληθό  δηαγσληζκό, ζύκθσλα  

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

  2. Δγθρίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 04/2014 επηθαηξνπνηεκέλεο 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 

«Αποπεράηωζε θηερίοσ Γεκοηηθού Θαηαζηήκαηος», σο εμήο:  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τουςα αρχη : ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
                          Αριθμο σ Υορολογικου  Μητρω ου (Α.Υ.Μ.): 997860963 
                          Κωδικο σ ηλεκτρονικη σ τιμολο γηςησ: 1007.E84202.0001i 

Οδο σ  : Π. ΚΟΚΚΨΝΗ 2, ΖΕΤΓΟΛΑΣΙΟ 
Σαχ.Κωδ. : 20001 
Σηλ. : 2741360537 
Γενικη  Διευ θυνςη 
ςτο Διαδι κτυο 
(URL)                       

 
 
: 

 
 
https://velovocha.gr/ 

E-Mail : dxpol@vochas.gov.gr 
Πληροφορι εσ:  : Δημη τριοσ Πολι τησ 

1.2 Εργοδο τησ η  Κυ ριοσ του Ϊργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 

1.3 Υορε ασ καταςκευη σ του ε ργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  

1.4 Προι ςταμε νη Αρχη  : ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 

1.5 Διευθυ νουςα η  Επιβλε πουςα Τπηρεςι α : Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  

1.6 Αρμο διο Σεχνικο  υμβου λιο : ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 
Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ μεταςτεγαςθου ν κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ ςυ ναψησ η  εκτε λεςησ του ε ργου, 
υποχρεου νται να δηλω ςουν α μεςα τα νε α τουσ ςτοιχει α ςτουσ προςφε ροντεσ η  ςτον ανα δοχο. 
Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ η /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Υορε α Καταςκευη σ καταργηθου ν, ςυγχωνευτου ν η  με 
οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ ςυ ναψησ η  εκτε λεςησ του ε ργου, υποχρεου νται να 
δηλω ςουν α μεςα,  ςτουσ προςφε ροντεσii η  ςτον ανα δοχο τα ςτοιχει α των υπηρεςιω ν η  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α 
κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπειςε ρχονται ςτα δικαιω ματα και υποχρεω ςεισ 
τουσ. 
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Άρθρο 2:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρϐντα 
ηλεκτρονικϐ διαγωνιςμϐ, εύναι τα ακϐλουθα : 
α) η παροϑςα διακόρυξη, 
β) το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ)iii   
γ)το ε ντυπο οικονομικη σ προςφορα σ, ο πωσ παρα γεται απο  την ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα του υποςυςτη ματοσ,  
δ) ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ,  
ε) το τιμολϐγιο δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
ζ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων  
θ) το τεϑχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ι) η τεχνικό μελϋτη, 
ια)τυχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την αναθϋτουςα αρχό  επύ ϐλων των 
ανωτϋρω 
 
2.2 Προςφε ρεται ελευ θερη, πλη ρησ, α μεςη και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ ςβαςη ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησiv ςτον ειδικο , 
δημο ςια προςβα ςιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνιςμοι ” τησ πυ λησ www.promitheus.gov.gr. την ιςτοςελι δα τησ 
αναθε τουςασ αρχη σ https://velovocha.gr/ αναρτα ται ςχετικη  ενημε ρωςη με αναφορα  ςτον ςυςτημικο  αριθμο  διαγωνιςμου  
και διαςυ νδεςη ςτον ανωτε ρω ψηφιακο  χω ρο του «ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠ- Ε..Η.ΔΗ.». 
 
2.3 Εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 27/01/2022v  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ 
που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ, το αργϐτερο ςτισ 31/01/2022vi 
 
Απαντόςεισ ςε τυχϐν διευκρινύςεισ που ζητηθοϑν, αναρτώνται ςτον δημϐςια προςβϊςιμο ηλεκτρονικϐ χώρο του 
διαγωνιςμοϑ ςτην προαναφερϐμενη πϑλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ- ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ μαζύ με τα υπϐλοιπα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ προσ ενημϋρωςη των ενδιαφερϐμενων οικονομικών φορϋων, οι οπούοι εύναι υποχρεωμϋνοι να 
ενημερώνονται με δικό τουσ ευθϑνη μϋςα απϐ τον υπϐψη ηλεκτρονικϐ χώρο. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι 
οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών 
ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 
 
α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν 
παραςχεθεύ το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών,  
 
β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.  
 
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα κατϊλληλων 
προςφορών, η παρϊταςη τησ προθεςμύασ εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
 
2.4 Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ 
υποβολόσ προςφορών, καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη 
παρϊγραφο), δημοςιεϑονται ςτο ΚΗΜΔΗvii. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 
 
α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  τισ υποχρεώςεισ τουσ 
που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν 
θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η 
τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ 
αρμοδιϐτητϊσ τουσ viii, 

 
β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ 
το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν και 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ 
ωσ τϋτοιεσ απϐ την αναθϋτουςα αρχό. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο του υποςυςτόματοσ «ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ» και 
υπογρϊφονται, τουλϊχιςτον,  με προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο 
(εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ, ςϑμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016. ix   
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ ακολουθοϑν  τη  διαδικαςύα εγγραφόσ 
του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην 
ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  
με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)(εφεξόσ «ΚΤΑ ΕΗΔΗ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται, ςϑμφωνα με τα 
ανωτϋρω, εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ, νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ 
ϋνωςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ,  καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Η 
εν λϐγω δόλωςη περιλαμβϊνεται εύτε ςτο ΕΕΕ (Μϋροσ ΙΙ. Ενϐτητα Α) εύτε ςτη ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη που 
δϑναται να υποβϊλλουν τα μϋλη τησ ϋνωςησ.  
 
3.2 τον ηλεκτρονικϐ φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
 (α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 (β)  ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 

 
3.3 Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την ςϑνταξη τησ 
προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21  του ν. 
4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολϐγηςη με τη μορφό ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν 
την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν 
χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ και την 
οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςϑμφωνα με 
τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, θα πρϋπει να τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document 
Format (PDF) ό ωσ χωριςτϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικϐσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του υποςυςτόματοσ, ϐπωσ 
περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
εύναι τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παροϑςασ, υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου 
Portable Document Format (PDF) και γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με την παρ. β του ϊρθρου 4.2.τησ 
παροϑςασ. 
 
β) Σο αργϐτερο πριν απϐ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 
παροϑςασ, προςκομύζονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχόx, με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα οι πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ 
ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.xi 
 
Οι ανωτϋρω πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ προςκομύζονται ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται 
τουλϊχιςτον ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ. 
 
Η προςκϐμιςη των πρωτϐτυπων εγγυόςεων ςυμμετοχόσ πραγματοποιεύται εύτε με κατϊθεςη του ωσ ϊνω φακϋλου ςτην 
υπηρεςύα πρωτοκϐλλου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εύτε με την αποςτολό του ταχυδρομικώσ, επύ αποδεύξει. Σο βϊροσ 
απϐδειξησ τησ ϋγκαιρησ προςκϐμιςησ φϋρει ο οικονομικϐσ φορϋασ. Σο εμπρϐθεςμο αποδεικνϑεται με  τον αριθμϐ 
πρωτοκϐλλου εύτε με την επύκληςη του ςχετικοϑ αποδεικτικοϑ αποςτολόσ, ανϊ περύπτωςη. 
 
την περύπτωςη που  επιλεγεύ η αποςτολό του φακϋλου τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ ταχυδρομικώσ, ο οικονομικϐσ φορϋασ 
αναρτϊ, εφϐςον δεν διαθϋτει αριθμϐ ϋγκαιρησ ειςαγωγόσ του φακϋλου του ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, το 
αργϐτερο ϋωσ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών, μϋςω τησ λειτουργύασ «επικοινωνύα», τα ςχετικϐ 
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αποδεικτικϐ ςτοιχεύο προςκϐμιςησ (αποδεικτικϐ κατϊθεςησ ςε υπηρεςύεσ ταχυδρομεύου - ταχυμεταφορών),  προκειμϋνου 
να ενημερώςει την αναθϋτουςα αρχό περύ τησ τόρηςησ τησ υποχρϋωςόσ του ςχετικϊ με την (εμπρϐθεςμη) προςκϐμιςη τησ 
εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ του ςτον παρϐντα διαγωνιςμϐ. 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ, ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό 
φϐρμα του υποςυςτόματοσ.  
 
δ) Oι προςφϋροντεσ δϑνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε εκτϑπωςη ελϋγχου 
ομαλϐτητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ, ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ με 
επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016.xii 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν απϐ το υποςϑςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα [«εκτυπώςεισ» των 
Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)]. 
Σα αρχεύα αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον φϋρουν, τουλϊχιςτον προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα 
υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ 
τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςϑςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ 
ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφϐςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβοϑν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο 
υποςϑςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το υποςϑςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικϐ 
μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των προςφερϐντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβοϑν ςτισ ςχετικϋσ 
ενϋργειεσ διϐρθωςησ. 
 
ςτ) Εφϐςον οι οικονομικού ϐροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του 
υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν  τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςϑμφωνα με  τα ανωτϋρω, ςτην  
περύπτωςη ε.xiii 
 
ζ)  Απϐ το υποςϑςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απϐδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται ςτον οικονομικϐ 
φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. 
 
τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό/και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, εύτε ϋχουν παραχθεύ απϐ τον ύδιο 
τον προςφϋροντα εύτε απϐ τρύτουσ, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με  την παρ. β του ϊρθρου 4.2.τησ 
παροϑςασxiv  

η) Ϊωσ την ημϋρα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών προςκομύζονται, με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η 
Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, τυχϐν ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, ότοι των 
υποφακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και «Οικονομικό Προςφορϊ», τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε 
πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφαxv. 

Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 

i) η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.1. γ) τησ παροϑςασ, 

ii) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικϊ ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ 
βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα), 

iii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν  ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ 
περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ 
τουσ, καθώσ και 

iv) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό προξενικό θεώρηςη και δεν 
ϋχουν επικυρωθεύ  απϐ δικηγϐρο.  

ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται ςε ϋντυπη 
μορφό, πλην τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, δϑναται να ςυμπληρώνονται και να υποβϊλλονται ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δϑνανται να ζητόςουν την απϐςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου Portable 
Document Format (PDF)xvi που υποβϊλλεται ςϑμφωνα με τισ περ. ii) ό iv)  τησ παρ. β του ϊρθρου 4.2. τησ παροϑςασ,xvii  
μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, χωρύσ να 
απαιτεύται απϐφαςη τησ τελευταύασ, προβαύνει ςτην απϐρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςϑςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατϐπιν, ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να υποβϊλει εκ νϋου 
προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 
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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) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ, και πριν απϐ την 
ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μεταβιβϊζει την αρμοδιϐτητα διαχεύριςησ του 
ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςε πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ. 
 
β) Η αναθϋτουςα αρχό διαβιβϊζει ςτον Πρϐεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ τουσ κλειςτοϑσ φακϋλουσ  με τισ πρωτϐτυπεσ 
εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, που ϋχουν προςκομιςτεύ, πριν απϐ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που 
ορύζεται, ομούωσ, ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ.   
 
Η  Επιτροπό Διαγωνιςμοϑxviii, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18, προβαύνει ςε ηλεκτρονικό 
αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”, χωρύσ να 
παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ό ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ 
προςφορϋσ. 
 
γ)  Μετϊ την ωσ ϊνω αποςφρϊγιςη, και πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε απϐφαςησ ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των 
προςφορών τησ παροϑςασ, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, προβαύνει ςτισ ακϐλουθεσ ενϋργειεσxix: 
 
(i) αναρτϊ ςτον ηλεκτρονικϐ χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ», τον ςχετικϐ κατϊλογο προςφερϐντων,  ϐπωσ 
αυτϐσ παρϊγεται απϐ το υποςϑςτημα, με δικαύωμα πρϐςβαςησ μϐνον ςτουσ προςφϋροντεσ,  
 
ii) ελϋγχει εϊν προςκομύςτηκαν οι απαιτοϑμενεσ πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με την παρ. 3.5 
περ. β του ϊρθρου 3 τησ παροϑςασ. Η προςφορϊ οικονομικοϑ φορϋα που παρϋλειψε εύτε να προςκομύςει την απαιτοϑμενη 
πρωτϐτυπη εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, ςε περύπτωςη υποβολόσ ϋγχαρτησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, εύτε να υποβϊλει την 
απαιτοϑμενη εγγϑηςη ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ ςτον οικεύο ηλεκτρονικϐ (υπϐ)-φϊκελο μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ απϐ γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, η οπούα 
ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα 
αρχό το ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ 
ϋγκριςη για τη λόψη απϐφαςησ απϐρριψησ τησ προςφορϊσ, ςϑμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικοϑ για την απϐρριψη τησ προςφορϊσ, η αναθϋτουςα αρχό 
κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ. 
Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ εκδύδεται πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απϐφαςησ ςχετικϊ με την 
αξιολϐγηςη των προςφορών τησ παροϑςασ διαδικαςύασ.xx  
 
iii) τη ςυνϋχεια διαβιβϊζει τον ςχετικϐ κατϊλογο προςφερϐντων, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτην αναθϋτουςα αρχό και 
ςτουσ προςφϋροντεσ, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη και αναρτϊ ςτον ηλεκτρονικϐ χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ 
Διαγωνιςμοϑ», τον ωσ ϊνω κατϊλογο, με δικαύωμα πρϐςβαςησ μϐνο ςτουσ προςφϋροντεσ. 
 
δ) Ακολοϑθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ, ςε ϋλεγχο τησ ολϐγραφησ και αριθμητικόσ 
αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξϑ τουσ ςχϋςησ, βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικοϑ 
ψηφιακοϑ αρχεύου, μϋςα απϐ το υποςϑςτημα.  
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλϐτητασ, χρηςιμοποιεύται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ η μϋςη ϋκπτωςη προςφορϊσ 
(Εμ), ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχϐν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο 
πρακτικϐ τησ επιτροπόσ.  
 
ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παροϑςασ, κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ απϐ τον πρώτο μειοδϐτη. Αν η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτοϑ δεν 
εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λϐγω του μεγϊλου αριθμοϑ των προςφορών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ 
ςειρϊ μειοδοςύασ. την περύπτωςη αυτό  η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επϐμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσxxi. 
 
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, παρϊλληλα με τισ ωσ ϊνω ενϋργειεσ, επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ που αναγρϊφονται ςτισ 
υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ.xxii Αν διαπιςτωθεύ πλαςτϐτητα 
εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται απϐ τον διαγωνιςμϐ, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμϐδιο 
ειςαγγελϋα.  
 
η) Η περιγραφϐμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικϐ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ ό ςε παρϊρτημϊ του, που 
υπογρϊφεται απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ. 
 
Ψσ αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ, τεκμαύρονται οικονομικϋσ προςφορϋσ που εμφανύζουν απϐκλιςη μεγαλϑτερη των δϋκα 
(10) ποςοςτιαύων μονϊδων απϐ τον μϋςο ϐρο του ςυνϐλου των εκπτώςεων των παραδεκτών προςφορών που 
υποβλόθηκαν.  
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Η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να κρύνει ϐτι ςυνιςτοϑν αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ και προςφορϋσ με μικρϐτερη ό 
καθϐλου απϐκλιςη απϐ το ωσ ϊνω ϐριο.xxiii 
 
τισ παραπϊνω περιπτώςεισ, η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ 
που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ πρϐςκληςησ, η οπούα αποςτϋλλεται μϋςω τησ λειτουργύασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ.  
 
Αν οικονομικο σ φορε ασ δεν ανταποκριθει  ςτη ςχετικη  προ ςκληςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ εντο σ τησ α νω προθεςμι ασ και 
δεν υποβα λλει εξηγη ςεισ, η προςφορα  του απορρι πτεται ωσ μη κανονικη  και καταπι πτει υπε ρ τησ αναθε τουςασ αρχη σ η 
εγγυητικη  επιςτολη  ςυμμετοχη σ. Αν οι εξηγη ςεισ δεν γι νουν αποδεκτε σ, η προςφορα  απορρι πτεται, ωςτο ςο δεν καταπι πτει 
η εγγυητικη  επιςτολη  ςυμμετοχη σ. 
 
Οι παρεχϐμενεσ εξηγόςεισ του οικονομικοϑ φορϋα, οι οπούεσ υποβϊλλονται, ομούωσ, μϋςω τησ λειτουργύασ « Επικοινωνύα», 
ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ οικονομικών μεγεθών, με τισ οπούεσ ο προςφϋρων διαμϐρφωςε την προςφορϊ του, 
αποτελοϑν δεςμευτικϋσ ςυμφωνύεσ και τμόμα τησ ςϑμβαςησ ανϊθεςησ που δεν μποροϑν να μεταβληθοϑν καθ’ ϐλη τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 
 
Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμϐζονται τα αναλυτικϊ αναφερϐμενα ςτα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ολοκληρώνει τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ πρακτικοϑ με το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο 
ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ ςτον μειοδϐτη (ό τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα 
αρχό το ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ωσ “εςωτερικϐ”, προσ ϋγκριςη, μεταβιβϊζοντασ παρϊλληλα ξανϊ την αρμοδιϐτητα 
διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτον αρμϐδιο πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.  
 
Η αποδοχό ό απϐρριψη των εξηγόςεων των οικονομικών φορϋων, κατϐπιν γνώμησ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑxxiv, η οπούα 
περιλαμβϊνεται ςτο ωσ ϊνω πρακτικϐ, ενςωματώνεται ςτην απϐφαςη τησ επϐμενησ περύπτωςησ (θ). Για την εξϋταςη των 
εξηγόςεων δϑναται να ςυγκροτοϑνται και ϋκτακτεσ επιτροπϋσ ό ομϊδεσ εργαςύασ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 3 του 
ϊρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη ϋγκριςησ του πρακτικοϑ ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ, εκτϐσ 
απϐ εκεύνουσ, οπούοι αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ, λϐγω μη υποβολόσ ό προςκϐμιςησ τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, 
ςϑμφωνα με την περύπτωςη (γ) τησ παροϑςασ παραγρϊφου 4.1 και παρϋχει πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ και ςτισ οικονομικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερϐντων. Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ χωρεύ προδικαςτικό 
προςφυγό, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παροϑςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται, τϋλοσ, ϐτι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςϐτιμεσ), η αναθϋτουςα αρχό 
επιλϋγει τον (προςωρινϐ) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η 
κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ 
προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.  
Σα αποτελϋςματα τησ ωσ ϊνω κλόρωςησ ενςωματώνονται, ομούωσ, ςτην απϐφαςη τησ προηγοϑμενησ περύπτωςησ (θ). 
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ Πρόςκληςη για 

υπογραφό ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ απϐ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ηλεκτρονικόσ 
διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», τον προςωρινϐ ανϊδοχο να υποβϊλει 
εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών xxv απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν τα 
προβλεπϐμενα, ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ, αποδεικτικϊ μϋςα (δικαιολογητικϊ προςωρινοϑ αναδϐχου) και τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ.xxvi Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει, εντϐσ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, αύτημα, προσ την 
αναθϋτουςα αρχό, για παρϊταςό τησ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα περύ αύτηςησ χορόγηςησ δικαιολογητικών 
προςωρινοϑ αναδϐχου. την περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ αυτών, για ϐςο 
χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ.  
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό, δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν και ςε ϋντυπη μορφό και 
γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, εφϐςον υποβϊλλονται, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ:  

 
i) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων που φϋρουν ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό ςφραγύδα, και, εφϐςον πρϐκειται για αλλοδαπϊ δημϐςια ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-
Apostille  
 
ii) εύτε των ϊρθρων 15 και 27xxvii του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων που φϋρουν ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό ςφραγύδα 
 
iii) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999, ϐπωσ ιςχϑει περύ βεβαύωςησ του γνηςύου τησ υπογραφόσ- επικϑρωςησ των 
αντιγρϊφων 
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iv) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37xxviii του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών υπογραφών ςε ηλεκτρονικϋσ 
διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων,   
  
v) εύτε τησ παρ. 13 του ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην περύπτωςη απλόσ 
φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφωνxxix.  
 
Επιπλϋον δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό 
μη, με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε 
διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια. 
 
Σα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ καταχωρύζονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF. 
 
β.1) Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο ϋωσ την τρύτη εργϊςιμη ημϋρα 
απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τουσ, προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του 
διαγωνιςμοϑ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε 
ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα).xxx 
 

Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 

i) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ϐπωσ ιςχϑει, (ενδεικτικϊ 
ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα)  

ii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ 
περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ 
τουσ,  καθώσ και  
 
iii) τα ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ (Apostille) ό προξενικό θεώρηςη και δεν εύναι επικυρωμϋνα 
απϐ δικηγϐρο. 
 
ημειώνεται ϐτι ςτα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφϐςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη που ϋχουν προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη,  
ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. Απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) 
αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα ϐταν καλϑπτονται απϐ διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η Ελλϊδα 
(ενδεικτικϊ «ϑμβαςη νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Κϑπρου – 05.03.1984» (κυρωτικϐσ ν.1548/1985, 
«ϑμβαςη περύ απαλλαγόσ απο την επικϑρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικϐσ 
ν.4231/2014)). Επύςησ απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ ό παρϐμοιασ διατϑπωςησ δημϐςια ϋγγραφα που 
εκδύδονται απϐ τισ αρχϋσ κρϊτουσ μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλοϑςτευςη των απαιτόςεων 
για την υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων ςτην ΕΕ, ϐπωσ, ενδεικτικϊ,  το λευκϐ ποινικϐ μητρώο, υπϐ τον ϐρο ϐτι τα 
ςχετικϊ με το γεγονϐσ αυτϐ δημϐςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ Ϊνωςησ απϐ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ 
ιθαγϋνειϊσ του. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ 
αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του 
ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  
 
γ) Αν δεν υποβληθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν ηλεκτρονικϊ ό ςε 
ϋντυπη μορφό, εφϐςον απαιτεύται, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω η αναθϋτουςα αρχό καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο να 
προςκομύςει τα ελλεύποντα δικαιολογητικϊ ό να ςυμπληρώςει τα όδη υποβληθϋντα ό να παρϊςχει διευκρινύςεισ, κατϊ την 
ϋννοια του ϊρθρου 102 ν. 4412/2016, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ 
ςε αυτϐν. Αν ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει αύτημα προσ την αναθϋτουςα αρχό για παρϊταςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, 
το οπούο ςυνοδεϑεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των 
δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ 
για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. 
Σο παρϐν εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχϐν ζητόςει την προςκϐμιςη 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών και πριν απϐ το ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ’ εφαρμογό 
τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ 
διαφϊνειασ.xxxi 
 
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των υποβληθϋντων δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ϐτι: 
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ ό ϐτι 
ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύαxxxii    ό 
ii) αν δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω 
δικαιολογητικών, ό 
iii) αν απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑονται οι ϐροι και οι 
προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παροϑςασ, xxxiii  
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απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ 
ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν 
ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μϋχρι τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ η προςκομιςθεύςα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παροϑςασ, εγγϑηςη ςυμμετοχόσ.xxxiv,. 
 
Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ 
δεν αποδεύξει ϐτι:  α) δεν βρύςκεται ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 22.Α και β) πληρού τα ςχετικϊ 
κριτόρια επιλογόσ των ϊρθρων 22.Β ϋωσ 22.Ε, ϐπωσ αυτϊ ϋχουν καθοριςτεύ ςτην παροϑςα , η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 
ςϑμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ την Επιτροπό 
Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ (α) και 
(γ) του παρϐντοσ ϊρθρου.xxxv Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε κατακϑρωςησ τησ ςϑμβαςησ εύτε 
ματαύωςησ τησ διαδικαςύασ, ανϊ περύπτωςη. 
 
Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινοϑ αναδϐχου επικυρώνονται με την απϐφαςη 
κατακϑρωςησ του ϊρθρου 105 ν. 4412/2016,xxxvi ότοι με την απϐφαςη του προηγοϑμενου εδαφύου, ςτην οπούα 
αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την αναςτολό τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 
του ιδύου νϐμου.xxxvii  
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ  την  απϐφαςη κατακϑρωςησ, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ 
ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν μϋροσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ, 
εκτϐσ απϐ τουσ οριςτικώσ αποκλειςθϋντεσ και ιδύωσ ϐςουσ αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 και τησ αντύςτοιχησ περ. γ τησ παραγρϊφου 4.1 τησ παροϑςασ,xxxviii μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ 
Διαγωνιςμοϑ». 
 

ε)   Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:xxxix 
 

i. η απϐφαςη κατακϑρωςησ ϋχει κοινοποιηθεύ, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, 
 

ii. παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, παρϋλθει ϊπρακτη η 
προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ 
αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ, εκδοθεύ απϐφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφϑλαξη τησ χορόγηςησ 
προςωρινόσ διαταγόσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 
 

iii. ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 324 ϋωσ 
327 του ν. 4700/2020, εφϐςον απαιτεύταιxl, και 

 
iv.  ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ ϋχει υποβϊλλει, ϋπειτα απϐ ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 

λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του 
οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ύδιου νϐμου, και μϐνον ςτην περύπτωςη του 
προςυμβατικοϑ ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. 

 
Η υπευ θυνη δη λωςη ελε γχεται απο  την αναθε τουςα αρχη  και μνημονευ εται ςτο ςυμφωνητικο . Εφο ςον δηλωθου ν 
οψιγενει σ μεταβολε σ, η δη λωςη ελε γχεται απο  την Επιτροπη  Διαγωνιςμου , η οποι α ειςηγει ται προσ το αρμο διο 
αποφαινο μενο ο ργανο. 
 
Μετϊ απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο, μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ 
του προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ,xli προςκομύζοντασ και 
την απαιτοϑμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω 
ειδικόσ πρϐςκληςησ.xlii 

Πριν απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ υποβϊλλεται η υπεϑθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών 
Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 
ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005». 
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Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρϐκληςη, 
και με την επιφϑλαξη αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του παρϐντοσ ϊρθρου 4.2 για τον προςφϋροντα που 
υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσxliii. Αν κανϋνασ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται, 
ςϑμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, ςτην περύπτωςη αυτόν, να αναζητόςει αποζημύωςη, πϋρα απϐ την καταπύπτουςα εγγυητικό 
επιςτολό, ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 198 ΑΚ. xliv 

 
Εϊν η αναθϋτουςα αρχό δεν απευθϑνει ςτον ανϊδοχο την ωσ ϊνω ειδικό πρϐςκληςη, εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ εξόντα 
(60) ημερών απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, και με την επιφϑλαξη τησ ϑπαρξησ επιτακτικοϑ λϐγου 
δημϐςιου ςυμφϋροντοσ ό αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, ο ανϊδοχοσ δικαιοϑται να απϋχει απϐ την υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ, χωρύσ να εκπϋςει η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, καθώσ και να αναζητόςει αποζημύωςη ιδύωσ δυνϊμει των 
ϊρθρων 197 και 198 ΑΚ.xlv 
 
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών/ Προςωρινό δικαςτικό 

προςταςύα 

Α. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημϐςια ςϑμβαςη και ϋχει υποςτεύ 
ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ 
ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει ςτην Αρχό 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ), ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 
1επ. Π.Δ. 39/2017, ςτρεφϐμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογοϑν το αύτημϊ τουxlvi. 

 
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ εύναι: 
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα αν η πρϊξη 
κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςε αυτϐν αν χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα 
επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρϐμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα ςυμφϋροντα του 
ενδιαφερϐμενου οικονομικοϑ φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ 
τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ. 
 
ε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλϐμενησ παρϊλειψησxlvii. 
 
Η προδικαςτικό προςφυγό, ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου του Παραρτόματοσ Ι του 
π.δ/τοσ 39/2017 και , κατατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό περιοχό του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη «Προδικαςτικό 
Προςφυγό» ςϑμφωνα με ϊρθρο 15 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα.  
 
Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων αρχύζουν την επομϋνη τησ 
ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ και λόγουν ϐταν περϊςει ολϐκληρη η τελευταύα 
ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι εξαιρετϋα ό ϊββατο, ϐταν περϊςει ολϐκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και 
ώρα 23:59:59xlviii 
 
Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απϐ τον προςφεϑγοντα υπϋρ του 
Ελληνικοϑ Δημοςύου, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 363 Ν. 4412/2016xlix. Η επιςτροφό του παραβϐλου ςτον 
προςφεϑγοντα γύνεται: α) ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του, β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό 
ανακαλεύ την προςβαλλϐμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλϐμενη ενϋργεια πριν απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ 
επύ τησ προςφυγόσ, γ) ςε περύπτωςη παραύτηςησ του προςφεϑγοντα απϐ την προςφυγό του ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ 
την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ.  
 
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ επύ  ποινό 
ακυρϐτητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ απϐ ϊςκηςη προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ςϑμφωνα με 
το ϊρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμωσ, μϐνη η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλϑει την 
πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, υπϐ την επιφϑλαξη χορόγηςησ απϐ το Κλιμϊκιο προςωρινόσ προςταςύασ ςϑμφωνα 
με το ϊρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017l.  
 
Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, 
υποβληθεύ μϐνο μύα (1) προςφορϊli. 
 
Μετϊ την, κατϊ τα ωσ ϊνω, ηλεκτρονικό κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ 
λειτουργύασ ¨Επικοινωνύα»: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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α) Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τησ ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο 
τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου να αςκόςει το, προβλεπϐμενο απϐ τα 
ϊρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαύωμα παρϋμβαςόσ του ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, για τη 
διατόρηςη τησ ιςχϑοσ τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ, προςκομύζοντασ ϐλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που ϋχει ςτη διϊθεςό του.  
 
β) Διαβιβϊζει ςτην ΑΕΠΠ, το αργϐτερο εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ημϋρα κατϊθεςησ, τον πλόρη φϊκελο τησ 
υπϐθεςησ, τα αποδεικτικϊ κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τρύτουσ αλλϊ και την Ϊκθεςη Απϐψεών τησ επύ τησ 
προςφυγόσ. την Ϊκθεςη Απϐψεων η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παραθϋςει αρχικό ό ςυμπληρωματικό αιτιολογύα για την 
υποςτόριξη τησ προςβαλλϐμενησ με την προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ. 
 
γ) Κοινοποιεύ ςε ϐλα τα μϋρη την ϋκθεςη απϐψεων, τισ Παρεμβϊςεισ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα που τυχϐν τη ςυνοδεϑουν, 
μϋςω του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τουσ. 
 
δ) υμπληρωματικϊ υπομνόματα κατατύθενται απϐ οποιοδόποτε απϐ τα μϋρη μϋςω τησ πλατφϐρμασ του ΕΗΔΗ, το 
αργϐτερο εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη των απϐψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσlii. 
 
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων τησ αύτηςησ 
αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακϑρωςησ του ϊρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσliii. 
 

Β.  Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικϐγραφο εφαρμοζϐμενων αναλογικϊ των διατϊξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και την ακϑρωςό τησ ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου 
τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσliv. Σο αυτϐ ιςχϑει και ςε περύπτωςη ςιωπηρόσ απϐρριψησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ 
απϐ την Α.Ε.Π.Π. Δικαύωμα ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου βοηθόματοσ ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η Α.Ε.Π.Π. κϊνει δεκτό 
την προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ και αυτϐσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει δεκτό η προδικαςτικό προςφυγό. 

Με την απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλϐμενεσ και ϐλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απϐφαςη πρϊξεισ ό 
παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ ωσ ϊνω 
αύτηςησ ςτο Δικαςτόριο. 

Η αύτηςη αναςτολόσ και ακϑρωςησ περιλαμβϊνει μϐνο αιτιϊςεισ που εύχαν προταθεύ με την προδικαςτικό προςφυγό ό 
αφοροϑν ςτη διαδικαςύα ενώπιον τησ Α.Ε.Π.Π. ό το περιεχϐμενο των αποφϊςεών τησ. Η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον αςκόςει 
την αύτηςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεύ να προβϊλει και οψιγενεύσ ιςχυριςμοϑσ αναφορικϊ με τουσ 
επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, οι οπούοι καθιςτοϑν αναγκαύα την ϊμεςη ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ. lv 

Η ωσ ϊνω αύτηςη κατατύθεται ςτο ωσ αρμϐδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ  κοινοπούηςη ό την 
πλόρη γνώςη τησ απϐφαςησ ό απϐ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ για την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ, ενώ η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςη τησ αύτηςησ ακϑρωςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των εξόντα (60) ημερών 
απϐ την κατϊθεςη του δικογρϊφου.lvi 

Αντύγραφο τησ αύτηςησ με κλόςη κοινοποιεύται με τη φροντύδα του αιτοϑντοσ προσ την Α.Ε.Π.Π., την αναθϋτουςα αρχό, αν 
δεν ϋχει αςκόςει αυτό την αύτηςη, και προσ κϊθε τρύτο ενδιαφερϐμενο, την κλότευςη του οπούου διατϊςςει με πρϊξη του ο 
Πρϐεδροσ ό ο προεδρεϑων του αρμϐδιου Δικαςτηρύου ό Σμόματοσ ϋωσ την επϐμενη ημϋρα απϐ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ. Ο 
αιτών υποχρεοϑται επύ ποινό απαραδϋκτου του ενδύκου βοηθόματοσ να προβεύ ςτισ παραπϊνω κοινοποιόςεισ εντϐσ 
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϑο (2) ημερών απϐ την ϋκδοςη και την παραλαβό τησ ωσ ϊνω πρϊξησ του Δικαςτηρύου. Εντϐσ 
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την ωσ ϊνω κοινοπούηςη τησ αύτηςησ κατατύθεται η παρϋμβαςη και 
διαβιβϊζονται ο φϊκελοσ και οι απϐψεισ των παθητικώσ νομιμοποιοϑμενων. Εντϐσ τησ ύδιασ προθεςμύασ κατατύθενται ςτο 
Δικαςτόριο και τα ςτοιχεύα που υποςτηρύζουν τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαδύκων. 

Επιπρϐςθετα, η παρϋμβαςη κοινοποιεύται με επιμϋλεια του παρεμβαύνοντοσ ςτα λοιπϊ μϋρη τησ δύκησ εντϐσ δϑο (2) ημερών 
απϐ την κατϊθεςό τησ, αλλιώσ λογύζεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο διατακτικϐ τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ εκδύδεται εντϐσ 
δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ό απϐ την προθεςμύα για την υποβολό υπομνημϊτων. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου κωλϑουν τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ, εκτϐσ εϊν με προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ 
αποφανθεύ διαφορετικϊ. Επύςησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςό τησ αύτηςησ κωλϑουν την πρϐοδο τησ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ για χρονικϐ διϊςτημα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ϊςκηςη τησ αύτηςησ, εκτϐσ εϊν με την 
προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊlvii. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ κατατύθεται παρϊβολο, 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δεν αιτόθηκε ό αιτόθηκε ανεπιτυχώσ την αναςτολό και η ςϑμβαςη υπογρϊφηκε και η εκτϋλεςό τησ 
ολοκληρώθηκε πριν απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ, εφαρμϐζεται αναλϐγωσ η παρ. 2 του ϊρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ, το κϑροσ τησ 
τελευταύασ δεν θύγεται, εκτϐσ αν πριν απϐ τη ςϑναψη αυτόσ εύχε αναςταλεύ η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. την 
περύπτωςη που η ςϑμβαςη δεν εύναι ϊκυρη, ο ενδιαφερϐμενοσ δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη, ςϑμφωνα με τα 
αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ



Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ν. 4412/2016, για την εκδύκαςη των διαφορών του παρϐντοσ ϊρθρου εφαρμϐζονται 
οι διατϊξεισ του π.δ. 18/1989. 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικα  με την υπογραφη  του ςυμφωνητικου , ιςχυ ουν τα προβλεπο μενα ςτισ παρ. 4, 5, 7, 8 του α ρθρου 105 καθω σ 
και ςτο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ  με βα ςη τα οποι α θα εκτελεςθει  το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα παρακα τω. ε 
περι πτωςη αςυμφωνι ασ των περιεχομε νων ςε αυτα  ο ρων, η ςειρα  ιςχυ οσ καθορι ζεται  ωσ κατωτε ρω:  
  

1. Σο ςυμφωνητικο , ςυμπεριλαμβανομε νων των παραςχεθειςω ν εξηγη ςεων του οικονομικου  φορε α, 
ςυ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι ωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμο  οικονομικω ν μεγεθω ν 
με τισ οποι εσ ο ανα δοχοσ διαμο ρφωςε την προςφορα  του,  
2. Η παρου ςα Διακη ρυξη. 
3. Η Οικονομικη  Προςφορα . 
4. Σο Σιμολο γιο Δημοπρα τηςησ  
5. Η Ειδικη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Ε..Τ.).  
6. Η Σεχνικη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικε σ Προδιαγραφε σ και τα  
 Παραρτη ματα τουσ,  
7. Η Σεχνικη  Περιγραφη  (Σ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογιςμο σ Δημοπρα τηςησ.  
9. Οι εγκεκριμε νεσ μελε τεσ του ε ργου.  
10.  Σο εγκεκριμε νο Φρονοδια γραμμα καταςκευη σ του ε ργου.  
 

Σα ανωτε ρω ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ ιςχυ ουν, ο πωσ διαμορφω θηκαν, με τισ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ και 
διευκρινι ςεισ που παραςχε θηκαν απο  την αναθε τουςα αρχη  επι  ο λων των ανωτε ρω.  
 
 
Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ ςυντα ςςονται υποχρεωτικα  ςτην ελληνικη  γλω ςςα και προαιρετικα  και ςε α λλεσ 

γλω ςςεσ, ςυνολικα  η  μερικα . ε περι πτωςη αςυμφωνι ασ μεταξυ  των τμημα των των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ που 
ε χουν ςυνταχθει  ςε περιςςο τερεσ γλω ςςεσ, επικρατει  η ελληνικη  ε κδοςηlviii. Συχο ν προδικαςτικε σ προςφυγε σ 
υποβα λλονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα. 

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην 
ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2.β) τησ παροϑςασ. Σα αλλοδαπϊ 
δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋγγραφα  ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ 
πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ 
ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφοlix και γύνονται αποδεκτϊ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα, ομούωσ, ςτο ϊρθρο 
4.2.β) τησ παροϑςασ.   

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα 
με αμιγώσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και 
ςχϋδια, που εύναι δυνατϐν να διαβαςτοϑν ςε κϊθε γλώςςα και δεν εύναι απαραύτητη η μετϊφραςό τουσ, lx μποροϑν 
να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην 
ελληνικό γλώςςα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
 
7.1 Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των 

παρακϊτω νομοθετημϊτων, ϐπωσ ιςχϑουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε και 
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικϐ Δύκαιο τησ 
Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972 και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ολοκληρωμϋνο νομοθετικϐ πλαύςιο 
για τον προςυμβατικϐ ϋλεγχο, τροποποιόςεισ ςτον Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, διατϊξεισ για την 
αποτελεςματικό απονομό τησ δικαιοςϑνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ»  
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4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολϊβηςη ςε αςτικϋσ και εμπορικϋσ υποθϋςεισ Περαιτϋρω εναρμϐνιςη τησ Ελληνικόσ 
Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 21ησ 
ΜαϏου 2008 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, μϋτρα εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των 
φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό 
νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 και 
ϊλλεσ διατϊξεισ», 

6. του ν. 4622/2019 (ΥΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικϐ Κρϊτοσ: οργϊνωςη, λειτουργύα & διαφϊνεια τησ Κυβϋρνηςησ, 
των κυβερνητικών οργϊνων & τησ κεντρικόσ δημϐςιασ διούκηςησ», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικού µεταςχηµατιςµού και εναρµϐνιςη του νοµοθετικοϑ πλαιςύου µε τισ διατϊξεισ τησ 
Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υµβουλύου τησ 16ησ Απριλύου 2014 για την ϋκδοςη 
ηλεκτρονικών τιµολογύων ςτο πλαύςιο δηµϐςιων ςυµβϊςεων και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 

9. 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 Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικϐ 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» lxi 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 59 «Ωρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε 
δημϐςια ϋργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) 
– δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ ιςχϑει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κϑρωςη του Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο», 

13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 

14. των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 
116) «Κϑρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ), ϐπωσ μεταβατικϊ ιςχϑουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεϑςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακϐ και τοπικϐ Σϑπο και 
ϊλλεσ διατϊξεισ», 

16. του ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων κατϊ τη 
διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διαςταϑρωςη των ςτοιχεύων του αναδϐχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνϑμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του 
Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα», η κοινό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και 
Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του 
Ν.3310/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώσ και η απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Οικονομύασ και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμϐσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργοϑν εξωχώριεσ 
εταιρύεσ”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κϑρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”. 

20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα ςυντελεςτών παραγωγόσ δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων, μελετών, τεχνικών και 
λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών (ΜΗ.ΣΕ.). 

21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ Α.Ε.Π.Π.» 

22. του π.δ. 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )lxii 

23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”, 

24. τησ υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινόσ Απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων και Περιβϊλλοντοσ και 
Ενϋργειασ (Β΄ 466/8-2-2021) «Ϊγκριςη ςχεδύου Δρϊςησ για τισ Πρϊςινεσ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ» (κατϊ περύπτωςη). 

25. τησ υπ’ αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικό Σιμολϐγηςη ςτο πλαύςιο των Δημϐςιων 
υμβϊςεων δυνϊμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. τησ υπ’  αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθοριςμϐσ Εθνικοϑ Μορφϐτυπου ηλεκτρονικοϑ 
τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων 

27. τησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών «Κατϊρτιςη, 
τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών 
και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του 
ν. 4412/2016» (Β 4841), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την ϐμοια απϐφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. τησ Κοινόσ Διαπιςτωτικόσ Πρϊξησ των Τπουργών Τποδομών και Μεταφορών και Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ  με α.π. 
Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θϋμα Μετεγκατϊςταςη του υποςυςτόματοσ ΕΗΔΗ Δημϐςια Ϊργα ςτη Γενικό Γραμματεύα 
Τποδομών (ΑΔΑ ΨΝΛ5465ΦΘΞ-ΧΕ4). 

29. τησ με αρ. …………..  Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ ( ……. Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην 
ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 
υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
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υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) (εφεξόσ ΚΤΑ ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα». 

30. τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απϐφαςησ (Β’ 1781) «Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ 
του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

31. τησ με αρ. ……………..Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ (Β’ ……….) ««Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν την 
ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών 
του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)». 

32. τησ με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Ϊγκριςη εβδομόντα 
(70) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε ϐλα τα Δημϐςια Ϊργα και Μελϋτεσ,  

33. τησ με αριθμ. ΔΝγ/οικ.38107/ΥΝ 466/2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) 
«Καθοριςμϐσ «Ομϊδων εργαςιών» ανϊ κατηγορύα ϋργων για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων του ν. 4412/2016», 

34. τησ με αριθμ. ΔΝγ/οικ.35577/ΥΝ 466/2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (B΄ 1746) 
«Κανονιςμϐσ Περιγραφικών Σιμολογύων Εργαςιών για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων». 

35. τησ με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απϐφαςησ με θϋμα «Ϊκδοςη Ενημερϐτητασ Πτυχύου και 
Βεβαιώςεων ανεκτϋλεςτου υπολούπου ςυμβϊςεων δημοςύων ϋργων, υποβολό Εκθϋςεων δραςτηριϐτητασ ανωνϑμων 
εταιρειών και Πιςτοποιητικών εκτϋλεςησ ϋργων». 

   
7.2   Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισlxiii, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ καθώσ και το ςϑνολο των 
διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου και γενικϐτερα κϊθε διϊταξη 
(Νϐμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκϑκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παροϑςασ 
ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 
 

7.3     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 χρηματοδοτει ται απο  το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ  
               ΔΑΠΑΝΗ: 2.375.000,00 € (προ ΥΠΑ 24%).  lxiv 

Σο ϋργο υπϐκειται ςτισ κρατόςεισ lxv που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 
ϑψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 lxvi, τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών 
τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, τησ 
κρϊτηςησ 6‰, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. 
ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), τησ 
κρϊτηςησ 2,5‰ υπϋρ τησ Π.Ο.Μ.Η.Σ.Ε.Δ.Τ., ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝβ/51667/ΥΝ466/12-02-2020 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 
2780), καθώσ και τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.., 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

       (η τελευταύα κρϊτηςη πραγματοποιεύται απϐ τη ϋκδοςη τησ προβλεπϐμενησ κοινόσ υπουργικόσ απϐφαςησ).  
 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, ϐφελοσ κ.λ.π. του Αναδϐχου και οι επιβαρϑνςεισ απϐ φϐρουσ, δαςμοϑσ κ.λ.π. καθορύζονται 

ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρϑνει τον Κϑριο του Ϊργου.  
  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε. .Τ. Η 

πληρωμό του εργολαβικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουςα αρχη lxvii τηρω ντασ τισ αρχε σ τησ ι ςησ μεταχει ριςησ και τησ διαφα νειασ, ζητα  απο  τουσ προςφε ροντεσ 
οικονομικου σ φορει σ, ο ταν οι πληροφορι εσ η  η τεκμηρι ωςη που πρε πει να υποβα λλονται ει ναι η  εμφανι ζονται ελλιπει σ η  
λανθαςμε νεσ, ςυμπεριλαμβανομε νων εκει νων ςτο ΕΕΕ, η  ο ταν λει πουν ςυγκεκριμε να ε γγραφα, να υποβα λλουν, να 
ςυμπληρω νουν, να αποςαφηνι ζουν η  να ολοκληρω νουν τισ ςχετικε σ πληροφορι εσ η  τεκμηρι ωςη, εντο σ προθεςμι ασ ο χι 
μικρο τερησ των δε κα (10) ημερω ν και ο χι μεγαλυ τερησ των ει κοςι (20) ημερω ν απο  την ημερομηνι α κοινοποι ηςησ ςε 
αυτου σ τησ ςχετικη σ προ ςκληςησ, με ςω τησ λειτουργικο τητασ « Επικοινωνι α» του υποςυςτη ματοσ, ςυ μφωνα με τα 
ειδικο τερα οριζο μενα ςτισ διατα ξεισ των α ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν τροποποιεύται η προςφορϊ 
του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των οπούων εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο 
προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε ςχϋςη με το πϋρασ τησ καταληκτικόσ προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω 
ιςχϑουν κατ΄ αναλογύαν και για τυχϐν ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν  γεγονϐτα 
αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα.lxviii 
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Άρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παροϑςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η με αρ. πρωτ.  21923/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΧΡ7646ΜΣΛ6-ΦΝ1) Απϐφαςη 
Τπουργοϑ Εςωτερικών για την ϋνταξη του ϋργου ςτον Ωξονα «Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ, Σουριςμϐσ και Αθλητιςμϐσ» του 
Προγρϊμματοσ «Αντώνησ Σρύτςησ» προϒπολογιςμοϑ ποςοϑ 2.950.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ). 
Η υπ’ αριθμ. απϐφαςη Δ.. με αριθμϐ 93/2021 (ΑΔΑ: 9Ψ5ΖΨ9Π-ΞΜ4) περύ «Ϊγκριςησ επενδυτικοϑ δανεύου ϑψουσ 
2.950.000 € μϋςω του προγρϊμματοσ ανϊπτυξησ και αλληλεγγϑησ για την Σοπικό Αυτοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ»» με 
αριθμϐ 195967/12-11-2021 απϐφαςη ϋγκριςησ νομιμϐτητασ απϐ τον υντονιςτό τησ Α.Δ.ΠΕ.Δ.&Ι. 
Η υπ’ αριθμ. 588/2021 πρϊξη του Ζ’ Κλιμακύου του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου περύ μη κωλϑματοσ υπογραφόσ δανειακόσ 
ϑμβαςησ μεταξϑ Δόμου Βϋλου-Βϐχασ και του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, ποςοϑ 2.950.000€ για την 
χρηματοδϐτηςη του ϋργου «Αποπερϊτωςη κτιρύου Δημοτικοϑ Καταςτόματοσ». 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ». 

 
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 

Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε  2.375.000,00 Ευρώ και αναλϑεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών: € 1.744.420,64 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.& Ο.Ε.): 313.995,72 
Απρϐβλεπτα (ποςοςτοϑ 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.& Ο.Ε.): 308.762,45€, που 
αναλώνονται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
το ανωτϋρω ποςϐ προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςοϑ € 7.821,19 ςϑμφωνα με το ϊρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 
Δεν προβλϋπεται ρότρα πρϐςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το 
ϊρθρο 16 τησ παροϑςασ. 
Η παροϑςα ςϑμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςϑνολο δεδομϋνου ϐτι η φϑςη του 
ϋργου δεν επιτρϋπει την διαύρεςη του ϋργου ςε επιμϋρουσ τμόματα 
 

11.2. Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Σο ποσ εκτε λεςησ του ε ργου ει ναι η Κοινο τητα Ζευγολατιου  του Δη μου Βε λου-Βο χασ τησ  Περιφερειακη σ 

Ενο τητασ Κορινθι ασ. 
 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 το φυςικο  αντικει μενο περιλαμβα νονται οι εργαςι εσ για την αποπερα τωςη του Δημοτικου  Καταςτη ματοσ 

του Δη μου Βε λου-Βο χασ ςτο Ζευγολατιο  Π.Ε. Κορινθι ασ, το οποι ο θα ςτεγα ςει τισ Τπηρεςι εσ του Δη μου Βε λου-
βο χασ καθω σ και το Πολιτιςτικο  κε ντρο (Θε ατρο και αι θουςα πολλαπλω ν χρη ςεων). το υπα ρχον κτι ριο ε χουν 
ολοκληρωθει  ο φε ροντασ οργανιςμο σ, η αρχιτεκτονικη  διαμο ρφωςη του υπογει ου και η μο νωςη τησ οροφη σ. 
Για την αποπερα τωςη και πλη ρη λειτουργι α του, οι προβλεπο μενεσ εργαςι εσ αφορου ν ςε: 

α) Οικοδομικϋσ εργαςύεσ 

- Καταςκευη  εξωτερικη σ και εςωτερικη σ τοιχοποιι ασ 

- Επιχρι ςματα 

- Μεταλλικα  Κουφω ματα 

- Μεταλλικε σ Καταςκευε σ (κιγκλιδω ματα , μεταλλικε σ καταςκευε σ επενδυ ςεων, κ.λ.π.) 

- Επιςτρω ςεισ δαπε δων  

- Φρωματιςμοι  εξωτερικω ν και εςωτερικω ν επιφανειω ν  

- Ξυ λινεσ καταςκευε σ (ερμα ρια , εξε δρα θεατρικη σ ςκηνη σ, κ.λ.π.) 

- Χευφοροφε σ 

- Εςωτερικα  χωρι ςματα  
β) Η/Μ εργαςύεσ 

- Ύδραυλικε σ εγκαταςτα ςεισ - αποχε τευςη 

- Ύδραυλικε σ εγκαταςτα ςεισ- υ δρευςη 

- Ηλεκτρολογικε σ εγκαταςτα ςεισ – φωτιςμο σ 

- Κλιμαςτιςμο σ – αεριςμο σ 
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- Ενεργητικη  πυροπροςταςι α  
γ) Εργαςύεσ Περιβϊλλοντα χώρου  

- Διαμο ρφωςη εξωτερικου  χω ρου (κρα ςπεδα , ςταμπωτα  δα πεδα κ.λ.π.) 

- Εργαςι εσ Πραςι νου (Προετοιμαςι α εγκαταςταςησ πραςι νου- φυτικο  υλικο , κ.λ.π.).   
 
Επιςημαύνεται ϐτι, το φυςικϐ και οικονομικϐ αντικεύμενο των δημοπρατοϑμενων ϋργων  δεν πρϋπει να μεταβϊλλεται 
ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. 
Δυνατϐτητα μεταβολόσ υφύςταται, μϐνο υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 132lxix και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακϐλουθουσ ϐρουσ και περιοριςμοϑσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικϐ ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, οϑτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, ϐπωσ περιγρϊφονται ςτα 
ςυμβατικϊ τεϑχη, οϑτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρϐτητα, ποιϐτητα και λειτουργικϐτητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςϑμβαςη.  

- Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη , κατα  τον τελικο  εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιωτικο  Πι νακα Εργαςιω ν του ε ργου, ποςοςτο  
ει κοςι τοισ εκατο  (20%) τησ ςυμβατικη σ δαπα νησ ομα δασ εργαςιω ν του ε ργου ου τε, αθροιςτικα , ποςοςτο  δε κα τοισ 
εκατο  (10%) τησ δαπα νησ τησ αρχικη σ αξι ασ ςυ μβαςησ χωρι σ Υ.Π.Α., αναθεω ρηςη τιμω ν και απρο βλεπτεσ δαπα νεσ. 
την αθροιςτικη  αυτη  ανακεφαλαι ωςη λαμβα νονται υπο ψη μο νο οι μεταφορε σ δαπα νησ απο  μι α ομα δα εργαςιω ν ςε 
α λλη. 
Σα ποςα  που εξοικονομου νται, εφο ςον υπερβαι νουν τα ανωτε ρω ο ρια (20% η  και 10%), μειω νουν ιςο ποςα τη δαπα νη 
τησ αξι ασ ςυ μβαςησ χωρι σ Υ.Π.Α., αναθεωρη ςεισ και απρο βλεπτεσ δαπα νεσ. Για τη χρη ςη των «επι  ε λαςςον δαπανω ν» 
απαιτει ται ςε κα θε περι πτωςη η ςυ μφωνη γνω μη του Σεχνικου  υμβουλι ου, υ ςτερα απο  ειςη γηςη του φορε α 
υλοποι ηςησ. 
Ο πρου πολογιςμο σ των ε ργων ςτα οποι α εφαρμο ζεται η παρα γραφοσ αυτη  αναλυ εται ςε Οομα δεσ εργαςιω ν, οι οποι εσ 
ςυντι θενται απο  εργαςι εσ που υπα γονται ςε ενιαι α υποςυ νολα του τεχνικου  αντικειμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοιο 
τρο πο καταςκευη σ και επιδε χονται το ι διο ποςοςτο  ε κπτωςησ ςτισ τιμε σ μονα δασ τουσ. Με την με αριθμ. 
ΔΝγ/οικ.38107/ΥΝ 466/2017 Απο φαςη του Τπουργου  Τποδομω ν και Μεταφορω ν (B΄ 1956) «Καθοριςμϐσ «Ομϊδων 
εργαςιών» ανϊ κατηγορύα ϋργων για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων του ν. 4412/2016», η οποι α ε χει εφαρμογη  ςε ο λα τα 
ωσ α νω ε ργα, προςδιορι ζονται οι ομα δεσ εργαςιω ν ανα  κατηγορι α ε ργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικη  προθεςμι α εκτε λεςησ του ε ργου, ορι ζεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ απο  την ημε ρα υπογραφη σ τησ 
ςυ μβαςησlxx 
Αναλυτικϐτερα ςτοιχεύα για τισ προθεςμύεσ  του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογη  του Αναδο χου, θα γι νει ςυ μφωνα με την «ανοικτη  διαδικαςι α» του α ρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπο  τισ πρου ποθε ςεισ του νο μου αυτου .  
  
13.2 Η οικονομικη  προςφορα  των διαγωνιζομε νων, θα ςυνταχθει  και υποβληθει  ςυ μφωνα με τα οριζο μενα 

ςτο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω σ και ςτην παρ. 3.5 περ. γ ε ωσ ςτ τησ παρου ςασ.  
 .  
13.3  Κα θε προςφε ρων μπορει  να υποβα λει μο νο μι α προςφορα . lxxi 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται η υποβολη  εναλλακτικω ν προςφορω ν. lxxii 
 
13.5 Δε γι νονται δεκτε σ προςφορε σ για με ροσ του αντικειμε νου τησ ςυ μβαςησ.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτη ριο για την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ει ναι  η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο 
βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχη  ςτον διαγωνιςμο  απαιτει ται η κατα θεςη απο  τουσ ςυμμετε χοντεσ οικονομικου σ 

φορει σ, κατα  τουσ ο ρουσ τησ παρ. 1 του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, εγγυητικη σ επιςτολη σ ςυμμετοχη σ, 
που ανε ρχεται ςτο ποςο  των ςαρϊντα επτϊ χιλιϊδων πεντακοςύων ευρώ (47.500,00 ευρώ) lxxiii.   
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 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον ϐρο ϐτι η 

εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη . 
  
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 12 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: 
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
 β) τον εκδϐτη, 
 γ) την αναθϋτουςα αρχό ό τον κϑριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  (εν προκειμϋνω τον 

Δόμο Βϋλου-Βόχασ) προσ τον οπούο απευθϑνονται, 
 δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, 
 ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, 
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου 

εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ 
ϋνωςησ), 
ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του 
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ 
τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου.  (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμϐζεται για 
τισ εγγυόςεισ που παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων).  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ ( αριθμϐσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών, 

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό 

μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθϑνεται. 

                    
 
15.3 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρϐνου 

ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παροϑςασ, ότοι μϋχρι 04-04-2023, ϊλλωσ η προςφορϊ 
απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ 
ςυμμετοχόσ. 

 
15.4 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων:  

 αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ,  
 παρϋχει, εν γνώςει του, ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 22  
 δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ δικαιολογητικϊ  
 ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, περύ πρϐςκληςησ για 

υποβολό δικαιολογητικών απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο, αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω 
δικαιολογητικών, ςϑμφωνα με τα ϊρθρο 4.2 τησ παροϑςασ, διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν ςτο ΕΕΕ εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, ό αν, απϐ τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και 
εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 18 ό η 
πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των,  

 δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ.  
 υποβϊλει μη κατϊλληλη προςφορϊ με την ϋννοια  τησ περ. 46 τησ παρ. 1 του ϊρθρου2 του ν. 

4412/2016 
 δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντϐσ τησ προβλεπϐμενησ, ςτο 

ϊρθρο 4.1 (η) προθεςμύασ και δεν υποβϊλλει εξηγόςεισ, ςε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλόσ 
προςφορϊσ,lxxiv 
 

15.5  Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 lxxv. 
 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Εγγύηςη Προκαταβολόσ - Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1. Δεν Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο  
 
Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχοlxxvi ποςοϑ ύςο με ………………, υπϐ την προϒπϐθεςη τησ καταβολόσ 
απϐ τον ανϊδοχο ιςϐποςησ εγγϑηςησ προκαταβολόσ.  
 
Η χορηγοϑμενη προκαταβολό εύναι ϋντοκη απϐ την ημερομηνύα καταβολόσ τησ ςτον ανϊδοχο. Για το ποςϐ αυτϐ βαρϑνεται 
ο ανϊδοχοσ με τϐκο, ο οπούοσ υπολογύζεται με ποςοςτϐ επιτοκύου που ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ ύςο με το μικρϐτερο επιτϐκιο 
των εντϐκων γραμματύων του Δημοςύου δωδεκϊμηνησ ό, αν δεν εκδύδονται τϋτοια, εξϊμηνησ διϊρκειασ προςαυξημϋνο κατϊ 
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0,25 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ. Σο επιτϐκιο μπορεύ να αναπροςαρμϐζεται με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών και 
Τποδομών και Μεταφορών.  
ϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ του ϊρθρου 72 παρ. 7&8 και 150 του Ν. 4412/2016. lxxvii 
 
Η προκαταβολό και η εγγϑηςη προκαταβολόσ μποροϑν να χορηγοϑνται τμηματικϊ. Η προκαταβολό απαγορεϑεται να 
χρηςιμοποιηθεύ για δαπϊνεσ που δεν ςχετύζονται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, με το αντικε ύμενο τησ ςϑμβαςησ. 
 
Η απϐςβεςη τησ προκαταβολόσ και η επιςτροφό τησ εγγϑηςησ προκαταβολόσ πραγματοποιοϑνται, ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ των ϊρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016. (εφϐςον τύθενται ειδικού ϐροι ςυμπληρώνονται εδώ ό ςτην ΕΤ 
με παραπομπό ςτο ςχετικϐ ϊρθρο αυτόσ) lxxviii. 
 
Η εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ καταπύπτει με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα 
εκδύδεται μετϊ απϐ προηγοϑμενη ειςόγηςη τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ lxxix. 
 
 
16.2  Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ) ςτον Ανϊδοχο. 
 
 Για την ταχϑτερη, ςε ςχϋςη με τη ςυμβατικό προθεςμύα, εκτϋλεςησ του παρϐντοσ ϋργου προβλϋπεται  η χορόγηςη 
πρϐςθετησ καταβολόσ (πριμ) ςτον Ανϊδοχο ποςοςτοϑ 0-15% lxxx  επύ τησ τησ αρχικόσ ςυμβατικόσ αξύασ, μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, εφϐςον ο χρϐνοσ παρϊδοςησ του ϋργου εύναι μικρϐτεροσ κατϊ δϋκα τοισ εκατϐ (10%) του 
προβλεπϐμενου ςτη ςϑμβαςη.   
 
16.3  την περύπτωςη αυτόν, για την πληρωμό τησ πρϐςθετησ καταβολόσ απαιτεύται η προηγοϑμενη ϋκδοςη απϐφαςησ του 
αρμϐδιου αποφαινομϋνου οργϊνου, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου τεχνικοϑ ςυμβουλύου, ότοι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, 
ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει, του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών.  

 
16.4 Η πρϐςθετη καταβολό καταβϊλλεται με την εμπρϐθεςμη ολοκλόρωςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου. Η πρϐςθετη 
καταβολό θεωρεύται ςυμπληρωματικϐ εργολαβικϐ αντϊλλαγμα, εγκρύνεται αναλϐγωσ, ωσ τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ, 
βϊςει τησ περ. α’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και περιλαμβϊνεται ςε ειδικϐ λογαριαςμϐ, που υποβϊλλει ο 
ανϊδοχοσ μετϊ την ϋκδοςη βεβαύωςησ περϊτωςησ εργαςιών και την αναγραφό ςε αυτό τησ ταχϑτερησ εκτϋλεςησ του ϋργου 
ςϑμφωνα με τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ. 

 
16.5 Οι αποφϊςεισ για παρατϊςεισ προθεςμιών ρυθμύζουν κϊθε θϋμα, που ςχετύζεται με την πρϐςθετη  αυτό καταβολό και 
ιδιαύτερα, αν μετατύθεται, μερικϊ ό ολικϊ, ο κρύςιμοσ, για την πρϐςθετη καταβολό, χρϐνοσ, με ςαφό και εμπεριςτατωμϋνη 
αιτιολογύα, προκειμϋνου να δικαιοϑται ο ανϊδοχοσ πρϐςθετη αμοιβό, κατϊ τα οριζϐμενα ανωτϋρω,, υπϐ τον ϐρο ο ανϊδοχοσ 
να εύναι πλόρωσ ανυπαύτιοσ για τισ χορηγηθεύςεσ παρατϊςεισ. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου 
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ  5%  επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ 
(ό του τμόματοσ τησ ςϑμβαςησ, ςε περύπτωςη υποδιαύρεςησ ςε τμόματα), χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται τα 
δικαιώματα προαύρεςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται μϋχρι και την υπογραφό  του ςυμφωνητικοϑ lxxxi . 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ, η αναθϋτουςα αρχό οφεύλει να απαιτεύ απϐ τον ανϊδοχο να καταθϋςει, μϋχρι και την υπογραφό 
τησ τροποποιημϋνησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του 
ποςοϑ τησ αϑξηςησ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ΥΠΑ.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ 
παροϑςασ, πλην τησ περ. (η), και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ .  
 
Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό ϐλων των ϐρων τησ 
ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδϐχου. 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι μεγαλϑτεροσ κατϊ τρεισ (3) τουλϊχιςτον μόνεσ απϐ 
το ϊθροιςμα τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ, τησ οριακόσ προθεςμύασ και του χρϐνου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ του 
ϋργου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 171 του ν. 4412 και τα ϋγγραφα τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ απϐ τον ανϊδοχο 
των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, καταπύπτουν με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα 
εκδύδεται μετϊ απϐ προηγοϑμενη ειςόγηςη τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ. lxxxii 

Ειδικϊ, ςε περύπτωςη οριςτικοπούηςησ τησ απϐφαςησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου, το ςϑνολο των εγγυόςεων για την 
καλό εκτϋλεςη του ϋργου, καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, ωσ ειδικό ποινικό ρότρα, και κατϊ μϋγιςτο μϋχρι το 
υπολειπϐμενο προσ καταςκευό ποςϐ τησ ςϑμβαςησ και εφϐςον ληφθεύ υπϐψη προσ επιςτροφό αρνητικϐσ 
λογαριαςμϐσ.lxxxiii 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ



Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, ϐπωσ αυτό διαμορφώθηκε κατϐπιν τροποποιόςεων τησ ςϑμβαςησ, κατϊ το ϊρθρο 132 
του ν. 4412/2016, μειώνεται αμϋςωσ μετϊ απϐ την ϋγκριςη τησ τελικόσ επιμϋτρηςησ απϐ τη διευθϑνουςα υπηρεςύα, 
κατϊ ποςοςτϐ εβδομόντα τοισ εκατϐ (70%) τησ ςυνολικόσ αξύασ. lxxxiv  

Σο ςϑνολο των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται χωρύσ καθυςτϋρηςη, αμϋςωσ μετϊ απϐ την ϋγκριςη του 
πρωτοκϐλλου παραλαβόσ και την ϋγκριςη του τελικοϑ λογαριαςμοϑ του ϋργου.  

 

17.2 Εγγϑηςη καλόσ λειτουργύασ lxxxv 

Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ λειτουργύασ (ϊρθρα 21 & 170 του Ν.4782/2021), ορύζεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ 
ςϑμβαςησ, που αφορϊ για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακϑπτουν ό των ζημιών που προκαλοϑνται απϐ 
δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ. Η επιςτροφό τησ ανωτϋρω εγγϑηςησ λαμβϊνει 
χώρα μετϊ απϐ την ολοκλόρωςη τησ περιϐδου εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παροϑςασ και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ και τον 
τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ.  

 

17. 3 Οι κρατόςεισ τησ παρ. 12 του ϊρθρου 152 του ν. 4412/2016, περύ λογαριαςμών και πιςτοποιόςεων, μπορεύ να 
αντικαταςταθοϑν οποτεδόποτε απϐ τον ανϊδοχο, μερικϊ ό ολικϊ, με ιςϐποςη εγγυητικό επιςτολό. Οι εγγυόςεισ 
αυτϋσ περιορύζονται κατϊ ποςοςτϐ πϋντε τοισ εκατϐ (5%) επύ τησ αξύασ των εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτισ 
υποβεβλημϋνεσ ςτην υπηρεςύα επιμετρόςεισ. Η μεύωςη αποφαςύζεται απϐ τη διευθϑνουςα υπηρεςύα, ϑςτερα απϐ 
αύτηςη του αναδϐχου, η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ ειδικϐ απολογιςμϐ των εργαςιών των οπούων ϋχουν υποβληθεύ οι 
επιμετρόςεισ.lxxxvi 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό 
αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ  παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13) που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη -
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ  
το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ 
του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. lxxxvii Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο 
Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια  ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ 
επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικοϑ φορϋα/αναδϐχου απϐ ϋνα ό περιςςϐτερουσ 
εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ϑψουσ των.   
 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, 
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσlxxxviii.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-αποςφρϊγιςησ 
 

Ψσ ημερομηνι α και ω ρα λη ξησ τησ προθεςμι ασ υποβολη σ των προςφορω νlxxxix ορι ζεται η 04η Υεβρουαρύου 2022  ημε ρα 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ω ρα 12:00 μ.μ.  

 

Ψσ ημερομηνι α και ω ρα ηλεκτρονικη σ αποςφρα γιςησ των προςφορω ν ορι ζεται η  10η Υεβρουαρύου 2022  ημε ρα 
ΠΕΜΠΣΗ και ω ρα 10:00 π.μ. 

 

Αν, για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικοϑσ λϐγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι 
τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται 
ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απϐφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ,  
μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  και 
αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικϐ, δημϐςια 
προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό 
ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθοϑν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα 
ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δϑο προηγοϑμενων εδαφύων. ε περύπτωςη που και ςτη 
νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθοϑν προςφορϋσ, 
διεξϊγεται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ για το εν λϐγω ϋργο με την εκ νϋου τόρηςη ϐλων των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διατυπώςεων δημοςιϐτητασ που προβλϋπονται ςτισ διατϊξεισ του παρϐντοσ (επαναληπτικϐσ διαγωνιςμϐσ, ςϑμφωνα 
με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).  

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
19.1 Κϊθε υποβαλλϐμενη προςφορϊ δεςμεϑει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμϐ κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97 του ν. 
4412/2016, για διϊςτημα ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ (13) μηνώνxc, απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 
προςφορών. 

19.2 Προςφορα  που ορι ζει χρο νο ιςχυ οσ μικρο τερο απο  αυτο ν που προβλε πεται ςτο παρο ν απορρι πτεται ωσ μη 
κανονικη xci. 
 

19.3 Η αναθε τουςα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ιςχυ οσ τησ προςφορα σ, να ζητα  απο  τουσ προςφε ροντεσ 
να παρατει νουν τη δια ρκεια ιςχυ οσ τησ προςφορα σ τουσ και τησ εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ. κατ’ ανω τατο ο ριο για 
χρονικο  δια ςτημα ι ςο με το προβλεπο μενο ςτην παρ. 19.1 . Μετα  απο  τη λη ξη και του παραπα νω ανω τατου 
χρονικου  ορι ου παρα ταςησ ιςχυ οσ τησ προςφορα σ, τα αποτελε ςματα τησ παρου ςασ διαδικαςι ασ ανα θεςησ 
ματαιω νονται, εκτο σ αν η αναθε τουςα αρχη  κρι νει, κατα  περι πτωςη, αιτιολογημε να, ο τι η ςυνε χιςη τησ διαδικαςι ασ 
εξυπηρετει  το δημο ςιο ςυμφε ρον, οπο τε οι οικονομικοι  φορει σ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α μπορου ν να 
επιλε ξουν να παρατει νουν την προςφορα  τουσ, εφο ςον τουσ ζητηθει  πριν απο  την πα ροδο του ανωτε ρω ανω τατου 
ορι ου παρα ταςησ τησ προςφορα σ τουσ. Η διαδικαςι α ανα θεςησ ςυνεχι ζεται με ο ςουσ παρε τειναν τισ προςφορε σ τουσ 
και αποκλει ονται οι λοιποι  οικονομικοι  φορει σ.  
 
19.4 Αν λη ξει ο χρο νοσ ιςχυ οσ των προςφορω ν και δεν ζητηθει  παρα ταςη τησ προςφορα σ, η αναθε τουςα αρχη  
δυ ναται, με αιτιολογημε νη απο φαςη  τησ, εφο ςον η εκτε λεςη τησ ςυ μβαςησ εξυπηρετει  το δημο ςιο ςυμφε ρον, να 
ζητη ςει, εκ των υςτε ρων, απο  τουσ οικονομικου σ φορει σ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α να παρατει νουν τον χρο νο 
ιςχυ οσ τησ προςφορα σ τουσ, καθω σ και τησ εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ, οπο τε η διαδικαςι α ςυνεχι ζεται με τουσ 
οικονομικου σ φορει σ, οι οποι οι προε βηςαν ςτισ ανωτε ρω ενε ργειεσ. 
 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η παροϑςα Διακόρυξη αναρτόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ. 

2. Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ δημϐςιασ ςϑμβαςησ καταχωρόθηκαν ςτο ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ χώρο του 
ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα με υςτημικϐ Αϑξοντα Αριθμϐ:  185912 και αναρτόθηκαν ςτη Διαδικτυακό Πϑλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.  
 
3. την ιςτοςελι δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (https://velovocha.gr), αναρτα ται ςχετικη  ενημε ρωςη, ςυ μφωνα με τα 
οριζο μενα ςτο α ρθρο 2 τησ παρου ςασ .  
 
4. Περι ληψη τησ παρου ςασ Διακη ρυξησ δημοςιευ εται ςτον Ελληνικο  Συ ποxcii, ςυ μφωνα με το α ρθρο 66 ν. 4412/2016 
και αναρτα ται ςτο προ γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεϑςεων τησ περύληψησ τησ δημοπραςύασ ςτην οπούα 
αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρϑνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμϐ πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα 
δημοςιεϑςεων των τυχϐν προηγοϑμενων διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη 
απαραύτητων εκ του νϐμου δημοςιεϑςεων βαρϑνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται απϐ τισ πιςτώςεισ του 
ϋργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησxciii 
 
(Σο  ϊρθρο 20Α προςτύθεται κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) 
 
1. Προςκαλοϑνται οι, κατϊ τα ϋγγραφα τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, δυνϊμενοι να λϊβουν μϋροσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ οικονομικού φορεύσ, προκειμϋνου η αναθϋτουςα αρχό να προβεύ ςε παρουςύαςη του προσ ανϊθεςη ϋργου και ςε 
ςχετικό διαβοϑλευςη ςτ.................................. (τϐποσ), ςτισ ......................................(ημερομηνύα και ώρα)   
 
2. Εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την ωσ ϊνω παρουςύαςη, κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, μπορεύ να υποβϊλει τεϑχοσ παρατηρόςεων 
για το ϋργο, την τεχνικό μελϋτη και τα τεϑχη δημοπρϊτηςησ, οικονομικϊ και ςυμβατικϊ. Με το τεϑχοσ παρατηρόςεων θα 
ςχολιϊζεται η ορθϐτητα τησ λϑςησ, το εφικτϐ τησ καταςκευόσ και θα επιςημαύνονται ςφϊλματα των ϐρων των εγγρϊφων 
τησ ςϑμβαςησ. Η ςυμμετοχό των ενδιαφερομϋνων ςτην ωσ ϊνω παρουςύαςη και η υποβολό του τεϑχουσ παρατηρόςεων 
εύναι προαιρετικϋσ, δεν ςυνεπϊγονται την υποχρϋωςη υποβολόσ προςφορϊσ και δεν ςυνιςτοϑν κώλυμα για τη ςυμμετοχό 
τουσ ςτη διαδικαςύα.  
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3. Η αναθϋτουςα αρχό αξιολογεύ τα ςυμπερϊςματα τησ διαβοϑλευςησ και τα τεϑχη παρατηρόςεων που υποβλόθηκαν και 
προβαύνει ςτισ ακϐλουθεσ ενϋργειεσ:  
α) εφϐςον διαπιςτωθεύ η ϋλλειψη παρατηρόςεων ό εκτιμηθοϑν ωσ μη ορθϋσ οι υποβληθεύςεσ παρατηρόςεισ, ςυνεχύζει τη 
διαδικαςύα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ό  
β) εφϐςον διαπιςτωθεύ η ϑπαρξη επουςιωδών ςφαλμϊτων ό ελλεύψεων ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εκδύδει τεϑχοσ 
τροποποιόςεων/διορθώςεων τησ διακόρυξησ ό και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ τη 
λόξη τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των τευχών παρατηρόςεων απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ. το τεϑχοσ αυτϐ 
περιλαμβϊνονται οι απαιτοϑμενεσ επουςιώδεισ τροποποιόςεισ/διορθώςεισ. Σο τεϑχοσ κοινοποιεύται, με απϐδειξη, ςε ϐλουσ 
τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, και αναρτϊται ςτο ΕΗΔΗ, ΚΗΜΔΗ και ςτην 
ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον διαθϋτει. το ωσ ϊνω τεϑχοσ μπορεύ να προβλϋπεται η διεξαγωγό τησ 
δημοπραςύασ ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα με τόρηςη των διατυπώςεων δημοςιϐτητασ  ςϑμφωνα με το ϊρθρο 20 τησ 
παροϑςασ , οι προθεςμύεσ των οπούων ανϋρχονται κατ’ ελϊχιςτον ςτο ϋνα τρύτο (1/3) ό  
γ) εφϐςον διαπιςτωθεύ η ϑπαρξη ουςιωδών ςφαλμϊτων ό ελλεύψεων ςε οποιοδόποτε ςτοιχεύο των εγγρϊφων τησ 
ςϑμβαςησ, ανακαλεύ τη διακόρυξη του διαγωνιςμοϑ. τη ςυνϋχεια, προβαύνει ςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ 
ϋργου, διορθώνοντασ τα ςχετικϊ ςφϊλματα και ελλεύψεισ.  
 
4. Σο τεϑχοσ τροποποιόςεων ςυγκαταλϋγεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ ςϑμβαςησ 
μετϊ την υπογραφό τησ. Αντύθετα, τα υποβληθϋντα απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ τεϑχη παρατηρόςεων δεν αποτελοϑν 
ςυμβατικϊ ςτοιχεύα και δεν χρηςιμοποιοϑνται για ερμηνεύα τησ ςϑμβαςησ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςυ μβαςη ανατι θεται βα ςει του κριτηρι ου του α ρθρου 14 τησ παρου ςασ, ςε προςφε ροντα ο οποι οσ δεν αποκλει εται απο  
τη ςυμμετοχη  βα ςει τησ παρ. Α του α ρθρου 22 τησ παρου ςασ και πληροι  τα κριτη ρια επιλογη σ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του 
α ρθρου 22 τησ παρου ςασ. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών xciv   που δραςτηριοποιοϑνται ςτισ 
κατηγορύεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ xcv και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςεxcvi: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται 
απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7xcvii και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ 
ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό 
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 
τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ από τισ οπούεσ δεςμεύεται η 
Ένωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει τισ εν λόγω ςυμφωνύεσ μεταχεύριςη εξύςου ευνοώκό με αυτόν που 
επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ τησ Ένωςησxcviii. 
 
21.2 Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησxcix, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπϐ τουσ ϐρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) 
και (ε)  του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεύται απϐ τισ εν λϐγω ενώςεισ να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. ε 
περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ϑπαρξη 
ενϐσ και μοναδικοϑ φορολογικοϑ μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιοϑν ϐλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχϑουν τα εξόσ : 

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιοϑνται απϐ κϊθε μϋλοσ τησ 
ϋνωςησ  

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παροϑςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο 
ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο, τουλϊχιςτον ςε μια απϐ τισ κατηγορύεσ που 
αφορϊ ςτο υπϐ ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, αθροιςτικϊ πρϋπει να καλϑπτονται ϐλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο 
πρϐςωπϐ του (αν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (αν πρϐκειται περύ 
ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητηc καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋνα απϐ τα ακϐλουθα  εγκλόματα: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 
ς.42), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 187 του Ποινικοϑ Κώδικα (εγκληματικό οργϊνωςη), 

β) ενεργητικό δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ, ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την 
καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτο εθνικϐ 
δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 236 (δωροδοκύα 
υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορύα επιρροόσ – μεςϊζοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) του Ποινικοϑ Κώδικα, 

γ) απϊτη, εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 3 και 4 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Ιουλύου 2017 ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω 
του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα 
εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη κ.λπ.) 374 (διακεκριμϋνη κλοπό), 375 
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(υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 386Β (απϊτη ςχετικό με τισ επιχορηγόςεισ), 390 (απιςτύα) του 
Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 155 επ. του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται 
κατϊ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των ςυμφερϐντων, 
καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον ΥΠΑ) και 24 (επικουρικϋσ διατϊξεισ για την 
ποινικό προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζονται, 
αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
15ησ Μαρτύου 2017, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ και την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαιςύου 
2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και για την τροποπούηςη τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
88/31.03.2017)) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ,  
και τα εγκλόματα των ϊρθρων 187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 32-35 του ν. 
4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται 
ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20ησ ΜαϏου  2015, ςχετικϊ 
με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ 
δραςτηριϐτητεσ ό για τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλόματα 
των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ 
εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 323Α του Ποινικοϑ Κώδικα 
(εμπορύα ανθρώπων). Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε 
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω 
οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. 

Η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ: 

α) τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τουσ διαχειριςτϋσ. 

β) τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, καθώσ 
και τα πρϐςωπα ςτα οπούα με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ το ςϑνολο τησ διαχεύριςησ και 
εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ. 
 
γ) τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ό 

δ) ςτισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον, κατϊ περύπτωςη, νϐμιμο  εκπρϐςωποci. 

22.A.2 

α) Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με 
διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα  ό/και  

β) η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του 
ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν, τϐςο την κϑρια, ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον 
αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό  τισ ειςφορϋσ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων, 
εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ, ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του δεςμευτικοϑ 
κανονιςμοϑcii 

22.A.3  α) Κατ’ εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ............ciii (ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό 
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι ςυμπληρώνονται απϐ την αναθϋτουςα αρχό ) δεν εφαρμϐζονται οι παρϊγραφοι  
22.A.1 και 22.A.2. 

β) Κατ’ εξαύρεςη, ϐταν ο αποκλειςμϐσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται 
λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο 
κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 
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73 ν. 4412/2016, πριν απϐ την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ, δεν 
εφαρμϐζεται civη παρϊγραφοσ 22.Α.2. 

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

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, περύ αρχών που 
εφαρμϐζονται ςτισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων,                    

(β) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα  ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπϐ 
αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό 
ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ ϐρουσ 
αυτόσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που 
αναφϋρονται ςτην παροϑςα περύπτωςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ 
εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ 
επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016), cvi 

(γ) εϊν, με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περύ ποινικών κυρώςεων και ϊλλων 
διοικητικών ςυνεπειών, η αναθϋτουςα αρχό διαθϋτει επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, 

(δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ να 
θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων κατϊ την 
προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό 
προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, 
αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών  απατηλών δηλώςεων, κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των κριτηρύων 
επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται 
κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, περύ Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ, καθώσ και του ϊρθρου 23 
τησ παροϑςασ, 

(η) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει με απατηλϐ τρϐπο παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να 
επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα την 
ακεραιϐτητϊ του. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ), οικονομικϐσ φορϋασ 
εϊν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού). cvii 

Οι υποχρεώςεισ τησ παροϑςησ αφοροϑν ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που υποβϊλλουν προςφορϊ αυτοτελώσ ό ωσ μϋλη ϋνωςησ 
ό που ςυμμετϋχουν ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο ϊλλου νομικοϑ προςώπου που υποβϊλλει προςφορϊ ό ςε νομικϊ πρϐςωπα τησ 
αλλοδαπόσ  που αντιςτοιχοϑν ςε ανώνυμη εταιρεύα. 
 
Εξαιροϑνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ:  

α) οι ειςηγμϋνεσ ςτα χρηματιςτόρια κρατών-μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό του Οργανιςμοϑ Οικονομικόσ υνεργαςύασ 
και Ανϊπτυξησ (Ο.Ο..Α.) εταιρεύεσ,  

β) οι εταιρεύεσ, τα δικαιώματα ψόφου των οπούων ελϋγχονται απϐ μύα ό περιςςϐτερεσ επιχειρόςεισ επενδϑςεων 
(investment firms), εταιρεύεσ διαχεύριςησ κεφαλαύων/ενεργητικοϑ (asset/fund managers) ό εταιρεύεσ διαχεύριςησ 
κεφαλαύων επιχειρηματικών ςυμμετοχών (private equity firms), υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι οι τελευταύεσ αυτϋσ εταιρεύεσ 
ελϋγχουν, ςυνολικϊ ποςοςτϐ που υπερβαύνει το εβδομόντα πϋντε τοισ εκατϐ (75%) των δικαιωμϊτων ψόφων και εύναι 
εποπτευϐμενεσ απϐ Επιτροπϋσ Κεφαλαιαγορϊσ ό ϊλλεσ αρμϐδιεσ χρηματοοικονομικϋσ αρχϋσ κρατών μελών τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό του Ο.Ο..Α.cviii 
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22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικϐ φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ βρύςκεται λϐγω πρϊξεων ό παραλεύψεων αυτοϑ εύτε πριν εύτε κατϊ τη 
διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ περιπτώςεισ των προηγοϑμενων παραγρϊφων. cix  

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 ϋκδοςησ πρϊξησ που 
βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ.cx 

22.Α.7. Οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 22.Α.1 και 
22.Α.4cxi, εκτϐσ απϐ την περύπτωςη β, μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύαcxii προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε 
επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο 
οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλει αποζημύωςη για ζημύεσ που 
προκλόθηκαν απϐ το ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ περιςτϊςεισ με 
ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει λϊβει ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και 
οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο προςωπικοϑ κατϊλληλα για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών 
αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. cxiii Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη 
με τη ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν 
επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν 
ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει 
αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του 
αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη 

22.Α.8. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την προηγοϑμενη 
παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. cxiv 

 
22.Α.9. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςε βϊροσ του οπούου ϋχει επιβληθεύ η κϑρωςη του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτό ορύζει αποκλεύεται απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 
ςϑμβαςησ. 
 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) cxv 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, απαιτεύται  οι οικονομικού φορεύσ να 
εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικϐ διϊςτημα που εξακολουθοϑν να ιςχϑουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 
του π.δ. 71/2019 ό ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημϐςιων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του 
τελευταύου ό ςτα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότωνcxvi, ανϊ περύπτωςη, ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ 
παροϑςασcxvii. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκειαcxviii 

Οι προςφϋροντεσ  οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να διαθϋτουν κατ’ ελϊχιςτον, κατϊ την υποβολό τησ  προςφορϊσ τουσ, τισ 
κϊτωθι  προϒποθϋςεισ: 
22.Γ.1. Ελϊχιςτο κϑκλο εργαςιών για την τελευταύα τριετύα (οικονομικϋσ χρόςεισ 2018,2019 και 2020) που δεν θα 

υπολεύπεται του ποςοϑ τησ εκτιμώμενησ ςϑμβαςησ για τισ εργαςύεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ: 1.130.543,23€ και για τισ 
εργαςύεσ Η/Μ: 1.236.635,58€ - χωρύσ αναθεώρηςη και ΥΠΑ. 

22.Γ.2.     άδια κεφαλαύα ελϊχιςτου ϑψουσ : 375.000,00 €    
22.Γ.3. Αξύα παγύων ελϊχιςτου ϑψουσ  :  125.000,00 €   
22.Γ.4. Πιςτοληπτικό ικανϐτητα ύςη τουλϊχιςτον με το 30% του εγκεκριμϋνου προϒπολογιςμοϑ του ϋργου 

 
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλϑπτονται αθροιςτικϊ απϐ τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ.  

 
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, για το χρονικϐ διϊςτημα που εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ 
ϐρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, ϐπωσ ιςχϑει. 

Μετϊ απϐ τη λόξη των ωσ ϊνω μεταβατικών διατϊξεων και την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ ϐρια 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 64 αυτοϑ. 
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22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότηταcxix 

22.Δ.1 Οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να ϋχουν ολοκληρώςει, εντϐσ τησ τελευταύασ πενταετύασ που 
προηγεύται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών, τουλϊχιςτον ϋνα (1) δημϐςιο οικοδομικϐ ϋργο. 

22.Δ.2. Να περιλαμβϊνουν ςτη βαςικό τουσ ςτελϋχωςη τουλϊχιςτον ϋνα (1) τεχνικϐ Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμύδασ και ϋνα (1) Β΄ 
βαθμύδασ τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ. Εναλλακτικϊ η ςτελϋχωςη μπορεύ να αποτελεύται α) απϐ δϑο (2) 
τεχνικοϑσ Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμύδασ και ϋνα (1)  τεχνικϐ Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμύδασ ό β) ϋνα (1)  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμύδασ και τρεύσ (3) 
τεχνικοϑσ Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμύδασ,  τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ. 

22.Δ.3. Κϊθε οικονομικϐσ φορϋασ ςτην κατηγορύα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ» πρϋπει να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον: Ϊνα (1) 
Αρχιτϋκτονα Μηχανικϐ ΠΕ με 10ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα, ϋνα (1) Πολιτικϐ Μηχανικϐ ΠΕ με 10ετό τουλϊχιςτον 
εμπειρύα και ϋνα (1) Γεωπϐνο ΠΕ ό ΣΕ με 10ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα και κϊθε οικονομικϐσ φορϋασ ςτην 
κατηγορύα «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ» πρϋπει να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον: ϋνα (1) Ηλεκτρολϐγο Μηχανικϐ 
ΠΕ με 10ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα και ϋνα (1) Μηχανολϐγο Μηχανικϐ ΠΕ με 10ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα. 

 
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλϑπτονται αθροιςτικϊ απϐ τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ.  

 
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησcxx 

Η μη ϑπαρξη Πιςτοποιητικοϑ διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ ό περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ δεν ςυνιςτϊ λϐγο αποκλειςμοϑ.  

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

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και 
επαγγελματικό ικανϐτητα, ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ 
νομικόσ φϑςησ των δεςμών του με αυτοϑσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνϑουν ϐτι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ 
αναγκαύουσ πϐρουσ, με την προςκϐμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην 
περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό 
εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μποροϑν να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων μϐνο εϊν οι τελευταύοι θα 
εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ. 

Όταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ϐςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με την 
οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικϐσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ εύναι απϐ κοινοϑ υπεϑθυνοιcxxi για 
την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ των ςυμμετεχϐντων ςτην 
ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με 
την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα). 
 
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ, εϊν οι φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των 
οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και, εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι 
αποκλειςμοϑ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη.  
 
Η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα που δεν πληρού ςχετικϐ κριτόριο 
επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22.Α τησ παροϑςασ. 
 
Η αντικατϊςταςη του φορϋα, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται ο οικονομικϐσ φορϋασ που δεν πληρού ςχετικϐ 
κριτόριο επιλογόσ  ό για τον οπούον ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ παροϑςασ, γύνεται κατϐπιν πρϐςκληςησ προσ τον 
οικονομικϐ φορϋα, εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ ςτον οικονομικϐ φορϋα, 
για κϊθε τρύτο ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ. Ο 
φορϋασ με τον οπούο αντικαθύςταται ο φορϋασ του προηγοϑμενου εδαφύου δεν επιτρϋπεται να αντικαταςταθεύ εκ νϋου. 
 

Η εκτϋλεςη των ......cxxii γύνεται υποχρεωτικϊ απϐ τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεται απϐ ϋνωςη οικονομικών 
φορϋων, απϐ ϋναν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσcxxiii 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οπούο ιςοδυναμεύ με  ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που 
εκδύδουν δημϐςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ πληρού τισ ακϐλουθεσ 
προϒποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ παροϑςασ. 
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ε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ απϐ τουσ προςφϋροντεσ να  
υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επϐμενησ παραγρϊφου, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ 
διαδικαςύασ. 
 
Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ, κατϊ το οπούο μποροϑν να υποβϊλονται 
προςφορϋσ.  
 
Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ 
υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικϐσ φορϋασ 
αποςϑρει την προςφορϊ του, χωρύσ να απαιτεύται απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει 
εκ νϋου με επύκαιρο ΕΕΕ.cxxiv. 
 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ με ςυνοδευτικό 
υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ.  
 
Κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι δυνατό, με μϐνη την υπογραφό του 
κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ που 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 22.Α.1 τησ παροϑςασ, για το ςϑνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, 
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν cxxv. 
 
Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα, για την εφαρμογό του παρϐντοσ, νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ 
προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το 
αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό 
για τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησcxxvi. 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την υποχρϋωςη, να δηλώςει, μϋςω του ΕΕΕ, με ακρύβεια ςτην αναθϋτουςα αρχό, ωσ ϋχουςα 
την αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα ελϋγχου για την τυχϐν ςυνδρομό λϐγων αποκλειςμοϑcxxvii, την κατϊςταςό του ςε ςχϋςη με 
τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016 και ςτο ϊρθρο 22.Α  τησ παροϑςησcxxviii και ταυτϐχρονα να 
επικαλεςθεύ και τυχϐν ληφθϋντα μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ αξιοπιςτύασ του. 

Επιςημαύνεται ϐτι, κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου αντύςτοιχου εντϑπου ό δόλωςησ 
για ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, η ςυνδρομό 
περιςτϊςεων, ϐπωσ η τριετόσ παραγραφό τησ παρ. 10 του ϊρθρου 73, περύ λϐγων αποκλειςμοϑ, ό η εφαρμογό τησ παρ. 3β 
του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλϑεται ςτο ςχετικϐ πεδύο που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ. 
 
Οι προηγοϑμενεσ αρνητικϋσ απαντόςεισ ςτο ανωτϋρω ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου αντύςτοιχου εντϑπου ό δόλωςησ, απϐ 
οικονομικοϑσ φορεύσ οι οπούοι εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ παρ. 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν 
ςτοιχειοθετοϑν τον λϐγο αποκλειςμοϑ των περ. ζ’ ό/ και θ’ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του παρϐντοσ και δεν απαιτεύται να 
δηλωθοϑν κατϊ τη ςυμπλόρωςη του ΕΕΕ και κϊθε αντύςτοιχου εντϑπου. 
 
Όςον αφορϊ τισ υποχρεώςεισ  για την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (περ. α’ και β’ τησ παρ. 2 του 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτϋσ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον 
ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν υποχρεοϑται να 
απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ, με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ 
υποχρεώςεισ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει 
τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. cxxix 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), 
υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) την 
πρϐθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικϐ του ΕΕΕ και το ΕΕΕ  του υπεργολϊβου.  

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ενϐσ ό περιςςϐτερων φορϋων υποβϊλλει 
μαζύ με το δικϐ του ΕΕΕ και το ΕΕΕ κϊθε φορϋα, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
Σϋλοσ, επιςημαύνεται ϐτι οι προςφϋροντεσ δηλώνουν το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο εργολαβικών ςυμβϊςεων ςτο Μϋροσ IV του 
ΕΕΕ, Ενϐτητα Β («Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια»), ςτο πεδύο «Λοιπϋσ οικονομικϋσ ό χρηματοοικονομικϋσ 
απαιτόςεισ». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, ϐπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ παροϑςασ, 
κρύνονται: 
α) κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, με την υποβολό του ΕΕΕ,  
β) κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α  ϋωσ δ) και  
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γ)κατϊ την εξϋταςη τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ, ςϑμφωνα με  την περ. γ’ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/16, και ςτο 
ϊρθρο 4.2  (ε) τησ παροϑςασ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα 
με το ϊρθρο 22.Σ τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό 
ϋνωςη αυτών, υποχρεοϑνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι 
αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β 
– Ε). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που 
η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω 
πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ 
εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα 
προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ). Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τον ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, ϐπωσ η 
ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, τυχϐν δεδομϋνα αναγνώριςησ και, κατϊ περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη 
ςυναύνεςησ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει αναθϋςει τη 
ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 
 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παροϑςασ, υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με 
τα αναλυτικϊ οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 (β) τησ παροϑςασ. Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ παροϑςασ. Η αναθϋτουςα 
αρχό μπορεύ να ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να  υποβϊλλουν 
ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 
Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, κατϐπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρϐςκληςησ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, υποβϊλλει τα ακϐλουθα 
δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ παροϑςασcxxx: 

Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22Α, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει  
αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:  

απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό 
διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω 
οικονομικϐσ φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουcxxxi. Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρϐςωπα των 
τελευταύων  τεςςϊρων εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - 
μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ϐτι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικοϑ φορϋα, ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φϐρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό 
ενημερότητα)cxxxii, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα 
αντύςτοιχα, που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ 
ιςχϑοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουcxxxiii. 

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελοϑν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται εύναι: 

β1) πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ, που εκδύδεται απϐ την Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Εςϐδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
για τον οικονομικϐ φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημϐςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη. Οι 
αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεϑθυνη δόλωςηcxxxiv περύ του ϐτι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φϐρων 
ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικϐ αποδεικτικϐ τησ  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που εκδύδεται απϐ τον  e-ΕΥΚΑ. Η αςφαλιςτικό ενημερϐτητα καλϑπτει 
τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα α) ωσ φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο για το προςωπικϐ 
τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μϐνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη-
μηχανικοϑσ του που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ και που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτον 
eΕΥΚΑ (τομϋασ πρώην ΕΣΑΑ –ΣΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικϐ 
αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ (κϑριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ. 
Δεν αποτελοϑν απϐδειξη ενημερϐτητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ  των 
φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ 
πρϐςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεϑθυνη δόλωςη περύ του ϐτι δεν απαςχολοϑν 
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προςωπικϐ, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαποϑσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Αν απαςχολοϑν 
τϋτοιο προςωπικϐ, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικϐ αποδεικτικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ εκδιδϐμενο απϐ τον eΕΥΚΑ.  

 

β3) υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχϑ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ.  

 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22cxxxv: πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό 
αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουcxxxvi.  
 
Για τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελοϑν ϋργα ςτην Ελλϊδα: 
 
γ1) «Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ»cxxxvii, με το οπούο βεβαιώνεται ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη, 
πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ  καθώσ και  ϐτι το νομικϐ 
πρϐςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με δικαςτικό απϐφαςη. Σο εν λϐγω πιςτοποιητικϐ εκδύδεται απϐ το αρμϐδιο 
πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικοϑ φορϋα.  
 
γ2) πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οπούο προκύπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει λυθεύ και τεθεύ υπό 
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων.ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχϑουν.  Σα φυςικϊ πρϐςωπα 
δεν υποβϊλλουν πιςτοποιητικϐ περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  
 
γ3) εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” από την ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet,  απϐ την οπούα να προκϑπτει η μη 
αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

 
Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για 
τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το 
Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπϐ των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό ϐπου τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ 
δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ υπϐ  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να 
αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ 
υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου 
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. 

την περύπτωςη αυτό οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα 
ϋγγραφα ό τα  πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι τα ϋγγραφα ό τα  πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ 
τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπϐ  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ  

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικοϑ αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) cxxxviii του 
ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22cxxxix, υποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι λϐγοι αποκλειςμοϑcxl. 

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22cxli, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι 
εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγοϑμενα απϐ τα αρμϐδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, 
ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απϐφαςη, περύ ενημερϐτητασ 
πτυχύου, ϐπωσ ιςχϑει, απϐ τα οπούα αποδεικνϑεται ϐτι τα πρϐςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την 
εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα. 

Μετϊ τη λόξη ιςχϑοσ των μεταβατικών διατϊξεων του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ των 
διατϊξεών του τελευταύου, για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, η μη ςυνδρομό του ωσ ϊνω 
λϐγου αποκλειςμοϑ περύ ςοβαροϑ επαγγελματικοϑ παραπτώματοσ, αποδεικνϑεται με την υποβολό του πιςτοποιητικοϑ του 
Σμόματοσ ΙΙ του εν λϐγω μητρώου που ςυνιςτϊ επύςημο κατϊλογο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 47 
του ωσ ϊνω π.δ. 

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

Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λϐγου αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  υποβϊλλονται, εφϐςον ο 
προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα: 

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών cxlii, εφϐςον ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα ό νομικϐ 
πρϐςωπο ςτη μετοχικό ςϑνθεςη του οπούου ςυμμετϋχει ανώνυμη εταιρεύα ό νομικϐ πρϐςωπο τησ αλλοδαπόσ  που 
αντιςτοιχεύ ςε ανώνυμη εταιρεύα cxliii (πλην των περιπτώςεων που αναφϋρθηκαν ςτο ϊρθρο 22.Α. 5 τησ παρούςασ 
ανωτϋρω): 
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i) Για την απϐδειξη τησ εξαύρεςησ απϐ την υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών τουσ κατϊ την περ. α) του ϊρθρου 
22.Α.5, βεβαύωςη του αρμοδύου Φρηματιςτηρύου.  
ii) Όςον αφορϊ την εξαύρεςη τησ περ. β) του ύδιου ϊρθρου, για την απϐδειξη του ελϋγχου δικαιωμϊτων ψόφου, υπεύθυνη 
δόλωςη τησ ελεγχϐμενησ εταιρεύασ και, εϊν αυτό εύναι διαφορετικό του προςωρινοϑ αναδϐχου,  πρϐςθετη υπεϑθυνη 
δόλωςη του τελευταύου, ςτισ οπούεσ αναφϋρονται οι επιχειρόςεισ επενδϑςεων, οι εταιρεύεσ διαχεύριςησ 
κεφαλαύων/ενεργητικοϑ ό κεφαλαύων επιχειρηματικών ςυμμετοχών, ανϊ περύπτωςη και το ςυνολικϐ ποςοςτϐ των 
δικαιωμϊτων ψόφου που ελϋγχουν ςτην ελεγχϐμενη απϐ αυτϋσ εταιρεύα. Οι υπεύθυνεσ αυτϋσ δηλώςεισ ςυνοδεύονται 
υποχρεωτικϊ από βεβαύωςη ό ϊλλο ϋγγραφο από το οπούο προκύπτει ότι οι ελϋγχουςεσ τα δικαιώματα ψόφου 
εταιρεύεσ εύναι εποπτευόμενεσ κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο  22.Α.5. cxliv 
.  
 Οι ημεδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ: 
 

- Πιςτοποιητικϐ ΓΕΜΗ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του.cxlv 
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε μετϐχου 
(μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, το πολϑ τριϊντα (30) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ  πριν απϐ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 

Ειδικϐτερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθϋτουν ενημερότητα πτυχύου, προςκομύζουν μϐνο 
την αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε μετϐχου 
(μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, το πολϑ τριϊντα (30) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την υποβολό του πιςτοποιητικοϑ 
απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, καλϑπτεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ 
παροϑςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, ό αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα που αντιςτοιχούν ςε ανώνυμεσ εταιρεύεσ 
εφϐςον,κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ, ,: 

Α) ϋχουν ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, προςκομύζουν: 
i) πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι μετοχϋσ εύναι 

ονομαςτικϋσ, 
ii) αναλυτικό κατϊςταςη μετϐχων, με αριθμϐ των μετοχών του κϊθε μετϐχου, ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι 

καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολϑ 30 εργϊςιμεσ μϋρεσ πριν την υποβολό προςφορϊσ, 
iii) κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο απϐ το οπούο να προκϑπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικοϑ προςώπου των μετοχών, 

που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  
 
Β)  δεν ϋχουν υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ μετοχών ό δεν προβλϋπεται η ονομαςτικοπούηςη των 

μετοχών, προςκομύζουν: 
i) βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών απϐ αρμϐδια αρχό, εφϐςον υπϊρχει ςχετικό 

πρϐβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του διαγωνιζϐμενου, 
ii) ϋγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη προςώπων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών ό δικαιωμϊτων 

ψόφου, 
iii) εϊν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη προςώπων, που κατϋχουν τουλϊχιςτον 

ϋνα τοισ εκατϐ (1%) των μετοχών ό δικαιωμϊτων ψόφου, ςϑμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν τα πρϐςωπα 
αυτϊ εύναι γνωςτϊ ςτην εταιρεύα. ε αντύθετη περύπτωςη, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λϐγουσ που δεν εύναι γνωςτϊ τα ωσ 
ϊνω πρϐςωπα, η δε αναθϋτουςα αρχό δεν διαθϋτει διακριτικό ευχϋρεια κατϊ την κρύςη τησ αιτιολογύασ αυτόσ. Εναπϐκειται 
ςτην αναθϋτουςα αρχό να αποδεύξει τη δυνατϐτητα τησ εταιρεύασ να υποβϊλλει την προαναφερϐμενη κατϊςταςη, 
διαφορετικϊ η μη υποβολό τησ ςχετικόσ κατϊςταςησ δεν επιφϋρει ϋννομεσ ςυνϋπειεσ ςε βϊροσ τησ εταιρεύασ.  

 
Όλα τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να εύναι επικυρωμϋνα απϐ την κατϊ νϐμον αρμϐδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του 
υποψηφύου και να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 
       
Ελλεύψεισ ςτα δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών ςυμπληρώνονται, κατϊ το ϊρθρο 9 τησ παροϑςασ.  

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ υποβϊλλεται η υπεϑθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών 
Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 
ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμϋνη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παροϑςασ διακόρυξησ, υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ. 

 
23.4 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του 
ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, οι προςφϋροντεσ που εύναι 
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ μϋχρι τη λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο 
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Σμόμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)cxlvi, ό βεβαύωςη εγγραφόσ ςτα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτότων, ανϊ περύπτωςη, ςτισ κατηγορύεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ . 
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν τισ δηλώςεισ 
και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ 
χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα 
Παραρτόματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ 
ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ 
αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το 
πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται 
ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα του ϊρθρου 21 τησ 
παροϑςασ. 
 
 Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπϐ α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ ϋκδοςησ αυτών προβλϋπεται ςυγκεκριμϋνοσ 
χρϐνοσ ιςχϑοσ και εύναι ςε ιςχϑ κατϊ την υποβολό τουσcxlvii 
 

 
23.5  Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνϑεται: 
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
 εύτε απϐ τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που περιϋχει, μϋχρι τη 

λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απϐ την πλόρη ϋναρξη 
ιςχϑοσ του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων 
Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλϑπτονται  απϐ την ωσ ϊνω  βεβαύωςη εγγραφόσ, 
με την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ 
ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.  
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απϐδειξη μϐνο οριςμϋνων απαιτόςεων 
οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απϐδειξη των λοιπών απαιτόςεων μποροϑν 
να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του 
ν. 4412/2016,  ανϊλογα με την τιθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 
Ειδικϊ, για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων ανεκτϋλεςτου υπολούπου 
εργολαβικών ςυμβϊςεων: 
 με την υποβολό ενημερϐτητασ πτυχύου εν ιςχϑει, ςυνοδευϐμενησ, ανϊ περύπτωςη, απϐ πύνακα ϐλων των υπϐ 

εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για 
το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικϐ ανεκτϋλεςτο, για τα ϋργα που εύναι υπϐ εξϋλιξη και δεν 
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ενημερϐτητα πτυχύου ό 

 με την υποβολό υπεϑθυνησ δόλωςησ του προςωρινοϑ αναδϐχου, ςυνοδευϐμενησ απϐ πύνακα ϐλων των υπϐ 
εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για 
το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικϐ ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημερϐτητα πτυχύου, κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.  

 
 
Ειδικϊ για τουσ εγγεγραμμϋνουσ ςτα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότων,  οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ αποδεικνϑονται με 
την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ 
(Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ απϐ 
οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του 
Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ 
πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρϐντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ 
απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ 
μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
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(δ) Επιπλϋον για τα κριτόρια του ϊρθρου 22.Γ.: 
 

 Για τα κριτόρια 22.Γ.1, 22.Γ.2 και 22.Γ.3 οικονομικϋσ καταςτϊςεισ βεβαιωμϋνεσ απϐ Ορκωτϐ Ελεγκτό Λογιςτό και 
βεβαύωςη του Ορκωτοϑ Ελεγκτό Λογιςτό που εμφανύζει τα ζητοϑμενα ανωτϋρω οικονομικϊ μεγϋθη τησ 
επιχεύρηςησ για τα ϋτη 2018, 2019 και 2020.  

 Για το κριτόριο 22.Γ.4 βεβαύωςη πιςτοληπτικόσ ικανϐτητασ ύςησ τουλϊχιςτον με το 30% του εγκεκριμϋνου 
προϒπολογιςμοϑ του ϋργου εκδοθεύςα απϐ νομύμωσ λειτουργοϑςα και αναγνωριςμϋνη τρϊπεζα ςτην Ελλϊδα ό 
ςτον ενιαύο Ευρωπαώκϐ Φώρο ό ςε τρύτεσ χώρεσ, ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι το διαθϋςιμο πιςτοληπτικϐ ϐριο 
του προςφϋροντα για χρηματοδοτόςεισ εύναι τουλϊχιςτον ύςο με το 30% του προϒπολογιςμοϑ του ϋργου. Η 
βεβαύωςη πιςτοληπτικόσ ικανϐτητασ θα πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ πρϐςφατα, εντϐσ των τελευταύων 30 (τριϊντα) 
ημερών πριν απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ανωτϋρω αναφερϐμενα ποςϊ αποτελοϑν ςυνολικϐ κϑκλο εργαςιών και 
πιςτοληπτικό ικανϐτητα ϐλων των φορϋων τησ ϋνωςησ, αθροιςτικϊ. 

 
 
23.6  Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνϑεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
 εύτε απϐ τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που περιϋχει μϋχρι τη 

λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απϐ την πλόρη ϋναρξη 
ιςχϑοσ του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων 
Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλϑπτονται απϐ την ωσ ϊνω βεβαύωςη εγγραφόσ, με 
την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ 
ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απϐδειξη μϐνο οριςμϋνων απαιτόςεων τεχνικόσ 
και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απϐδειξη των λοιπών απαιτόςεων μποροϑν να 
προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 
4412/2016.  
 
Ειδικϊ για τουσ εγγεγραμμϋνουσ ςτα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότων,   οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ αποδεικνϑονται 
με την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ 
(Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ 
την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται 
απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην πα ρϊγραφο 9 του 
παρϐντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ 
απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ 
μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικού φορεύσ που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22. Γ και 22.Δ, 
τησ παρούςασ, ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα διαδικαςύα ανϊθεςησ, ανεξαρτότωσ τησ εγ γραφόσ και τησ 
κατϊταξόσ τουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ των οικεύων μητρώων .cxlviii 
 
(δ) Επιπλϋον και για κϊθε οικονομικϐ φορϋα:  
 

 Για το κριτόριο 22.Δ.1 και για την απϐδειξη τησ ανωτϋρω επϊρκειασ (22.Δ.1) ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ 
απαιτεύται να προςκομύςει κατϊλογο ςυμβϊςεων δημοςύων ϋργων ωσ ανωτϋρω, που ϋχουν περατωθεύ την 
τελευταύα, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, πενταετύα, ϐπου θα αναφϋρονται 
λεπτομερώσ ο τύτλοσ των αντύςτοιχων ςυμβϊςεων, η χρονικό διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών, ο εργοδϐτησ 
(δημϐςιοσ φορϋασ) και ο ανϊδοχοσ τησ ςϑμβαςησ, ο οπούοσ θα ςυνοδεϑεται απϐ βεβαύωςη του εργοδϐτη ϐπου θα 
περιγρϊφεται το ϋργο, θα αναφϋρεται η αξύα του και ο χρϐνοσ εκτϋλεςόσ του και θα βεβαιώνεται ϐτι το ϋργο ϋχει 
περαιωθεύ ϋντεχνα και εντϐσ των ταχθειςών προθεςμιών.  

 Για το κριτη ριο 22.Δ.2 υποβολη  καταλο γου εργαζομε νων τησ επιχει ρηςησ και με τισ αντι ςτοιχεσ βεβαιω ςεισ 
Μ.Ε.Κ. ανα λογησ βαθμι δασ η  με την υποβολη  τησ αντι ςτοιχησ βεβαι ωςησ ΜΕΕΠ απο  την οποι α να τεκμαι ρεται η 
εν λο γω βαςικη  ςτελε χωςη, 
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 Για το κριτη ριο 22.Δ.3 υποβολη  καταλο γου εργαζομε νων Μηχανικω ν τησ επιχει ρηςησ. 
 
 
23.7  Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ του 

ϊρθρου 22.Εcxlix 
 
................................................................................................................................................ 
 
Η αναθϋτουςα αρχό αναγνωρύζει ιςοδϑναμα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορεύσ διαπιςτευμϋνουσ απϐ 
ιςοδϑναμουσ Οργανιςμοϑσ διαπύςτευςησ, εδρεϑοντεσ και ςε ϊλλα κρϊτη - μϋλη. Επύςησ, κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα για ιςοδϑναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, εφϐςον ο ενδιαφερϐμενοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν εύχε τη 
δυνατϐτητα να αποκτόςει τα εν λϐγω πιςτοποιητικϊ εντϐσ των ςχετικών προθεςμιών για λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν 
ευθϑνεται ο ύδιοσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα προτεινϐμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ 
ποιϐτητασ ό περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ πληροϑν τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα. 
 
 
23.8  χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα», με θϋμα: 
“Δικαιολογητικϊ Προςωρινοϑ Αναδϐχου- Κατακϑρωςη’’, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η εξουςύα 
υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ 
την υποβολό τουσcl, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ  
 
Ειδικϐτερα: 
 
Α. Για τουσ ημεδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ υποβϊλλονται: 
 
1) ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και εγγρϊφεται υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ ςτο 
ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ:cli 
 
α) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, υποβϊλλει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ, το 
οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του clii.   
 
β) Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ ςϑςταςησ και των μεταβολών του νομικοϑ προςώπου, Γενικό Πιςτοποιητικό 
Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του. 
 
 
2) τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα, κατϊ περύπτωςη, νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ εκπροςώπηςησ (ϐπωσ 
καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., 
ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι 
εξακολουθοϑν να ιςχϑουν κατϊ την υποβολό τουσ. 
 
ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ ςε πρϐςωπο πλϋον 
αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, προςκομύζεται επιπλϋον απϐφαςη- πρακτικϐ του αρμοδύου 
καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του νομικοϑ προςώπου  χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ.  
 
Β. Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του νϐμιμου εκπροςώπου, απϐ την οπούα 
αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 
Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για 
την υποβολό των δικαιολογητικών. 
Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη  του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι ςχετικϋσ 
τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει 
χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου 
εκπροςώπου. 
 
Γ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη 
δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο 
ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο/ ατομικό επιχεύρηςη, τα φυςικϊ, εφϐςον ϋχει χορηγόςει 
εξουςύεσ εκπροςώπηςησ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 
 
23.9 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
(α)Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ 
οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του 
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Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016, μποροϑν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο 
οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ. 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λϐγω 
οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω κατϊλογο.  
Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το πιςτοποιητικϐ, που 
εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ 
ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικϐ.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την υποχρϋωςη 
υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. ςτισ τϊξεισ 3η ϋωσ και 7η, μϋχρι τη λόξη τησ 
μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβϊλλοντασ «Ενημερϐτητα Πτυχύου»  εν 
ιςχϑ απαλλϊςςονται απϐ την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών cliii: 
- απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παροϑςασ για τον Πρϐεδρο και Διευθϑνοντα ϑμβουλο 
εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απϐςπαςμα 
ποινικοϑ μητρώου, καθϐςον τα πρϐςωπα αυτϊ δεν καλϑπτονται απϐ την Ενημερϐτητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παροϑςασ. cliv 
- τα πιςτοποιητικϊ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παροϑςασ υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐμωσ ϐτι καλϑπτονται πλόρωσ (ϐλεσ οι προβλεπϐμενεσ περιπτώςεισ) απϐ την Ενημερϐτητα Πτυχ ύου. 
- το πιςτοποιητικϐ απϐ το αρμϐδιο επιμελητόριο ϐςον αφορϊ το λϐγο αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22. Α.4. (θ). clv 
- το πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 23.3. (ςτ).  
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. 
   
ε περύπτωςη που κϊποιο απϐ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικϐ δικαιολογητικϐ εν 
ιςχϑ. Εφϐςον ςτην Ενημερϐτητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ϐτι τα ςτελϋχη του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι 
αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτον eΕΥΚΑ (τομϋασ πρώην ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ), ο προςφϋρων προςκομύζει επιπλϋον τησ 
ενημερϐτητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερϐτητα για τα ςτελϋχη αυτϊ.  
 
Απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ/τοσ 71/2019 το πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεύ επύςημο κατϊλογο και απαλλϊςςει τισ 
εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ απϐ την προςκϐμιςη των αποδεικτικών μϋςων που προβλϋπονται ςτα 
ϊρθρα 47 επϐμενα. 
 
    
23.10 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ εμπειρύασ) του 
ϊρθρου 22.Σ 
  
την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, η απϐδειξη ϐτι θα 
ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, γύνεται με την  υποβολό ςχετικοϑ ςυμφωνητικοϑ των φορϋων αυτών 
για τον ςκοπϐ αυτϐ. 
 
Ειδικϐτερα, προςκομύζεται ϋγγραφο (ςυμφωνητικϐ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου 
διούκηςησ αυτοϑ ό ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου υπεϑθυνη δόλωςη), δυνϊμει του οπούου αμφϐτεροι, διαγωνιζϐμενοσ  
οικονομικϐσ φορϋασ και τρύτοσ φορϋασ, εγκρύνουν τη μεταξϑ τουσ ςυνεργαςύα για την κατϊ περύπτωςη παροχό προσ τον 
διαγωνιζϐμενο τησ χρηματοοικονομικόσ ό/και τεχνικόσ ό/και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του φορϋα, ώςτε αυτό να εύναι 
ςτη διϊθεςη του διαγωνιζϐμενου  για την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ. Η ςχετικό αναφορϊ θα πρϋπει να εύναι λεπτομερόσ και να 
αναφϋρει κατ’ ελϊχιςτον τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ που θα εύναι διαθϋςιμοι για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τον 
τρϐπο δια του οπούου θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτού για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Ο τρύτοσ θα δεςμεϑεται ρητϊ ϐτι θα 
διαθϋςει ςτον διαγωνιζϐμενο τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ο διαγωνιζϐμενοσ  ϐτι θα 
κϊνει χρόςη αυτών ςε περύπτωςη που του ανατεθεύ η ςϑμβαςη. ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει χρηματοοικονομικό 
επϊρκεια, θα δηλώνει επύςησ ϐτι καθύςταται απϐ κοινοϑ με τον διαγωνιζϐμενο υπεϑθυνοσ για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 
ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει ςτοιχεύα τεχνικόσ ό επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ 
ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ’ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, θα δεςμεϑεται ϐτι θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ 
ό υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ, δηλώνοντασ το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που θα 
εκτελϋςει. 
 
 
23. 11 Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
απϐ την υποβολό τουσ,  
• οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των 
δικαιολογητικώνclvi ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ ηλεκτρονικοϑσ υποφακϋλουσ:  
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςϑμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, να περιϋχει τα 
ακϐλουθα υπϐ (α) και (β) ςτοιχεύα: 
 
α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ).  
 
Επύςησ δϑναται να περιλαμβϊνει και ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, με την οπούα ο οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να 
διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ. Η ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη υπογρϊφεται, 
ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 79Α του ύδιου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται απϐ το 
υποςϑςτημα, αφοϑ ςυμπληρωθοϑν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ φϐρμεσ  και υπογρϊφεται, τουλϊχιςτον με προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ.  
 
24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό/ και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 β τησ παροϑςασ.  
 
24.5 Επιςημαύνεται ότι οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει, κατϊ περύπτωςη, από το Τποςύςτημα ΕΗΔΗ -
Δημόςια Έργα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα («εκτυπώςεισ») των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, Σεχνικόσ 
Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), τα οπ ούα 
υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ, υπογεγραμμϋνα, τουλϊχιςτον,   με προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται από αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικό και επιςυνϊπτονται 
ςτουσ αντύςτοιχουσ ηλεκτρονικούσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ.  
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1 Ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθεται να αναθϋςει 
υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει. Αν ο ανϊδοχοσ πρϐτεινε 
ςυγκεκριμϋνουσ υπεργολϊβουσ κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ του, υποχρεοϑται, κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ 
εκτϋλεςησ, να προςκομύςει την υπεργολαβικό ςϑμβαςη. Η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα μπορεύ να χορηγόςει προθεςμύα ςτον 
ανϊδοχο κατ’ αύτηςό του, για την προςκϐμιςη τησ υπεργολαβικόσ ςϑμβαςησ με τον αρχικώσ προταθϋντα υπεργολϊβο ό 
ϊλλον, που διαθϋτει τα αναγκαύα, κατϊ την κρύςη τησ υπηρεςύασ αυτόσ, προςϐντα, εφϐςον ςυντρϋχει ςοβαρϐσ λϐγοσ.  clvii  
 
25.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη του 
κυρύου αναδϐχου. 

 
25.3 .................................................................... clviii 
 
25.4  Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) ελϋγχει την επαγγελματικό καταλληλϐτητα του υπεργολϊβου να εκτελϋςει το προσ ανϊθεςη τμόμα, κατϊ την ϋννοια του 
ϊρθρου 22.Β (ϊρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεϑει τη μη ςυνδρομό, ςτο πρϐςωπϐ του, των λϐγω 
αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (ϊρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), ςϑμφωνα με τα κατϊ 
περύπτωςη ειδικώσ προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ (ϊρθρα 79 ϋωσ 81 ν. 4412/2016). clix 
 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, ϐταν κατϐπιν του ελϋγχου και τησ 
επαλόθευςησ τησ ωσ ϊνω περύπτωςησ (α), διαπιςτώνεται ϐτι δεν πληροϑνται οι ϐροι επαγγελματικόσ καταλληλλϐτητασ του 
υπεργολϊβου ό ϐταν ςυντρϋχουν οι ωσ ϊνω λϐγοι αποκλειςμοϑ του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοςτϋο Δύκαιο- Επύλυςη Διαφορών 
Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει ό ςχετύζεται με την  ερμηνεύα και/ ό το κϑροσ και/ό την 
εφαρμογό και/ό την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςησ  επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο διοικητικϐ εφετεύο τησ 
περιφϋρειασ, ςτην οπούα ϋχει υπογρϊφει η ςϑμβαςη ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικϊ) Ρότρα διαιτηςύασ, κατόπιν ςύμφωνησ γνώμησ του οικεύου Σεχνικού υμβουλύου clx 
Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη ςυμφωνοϑν και ςυναποδϋχονται ϐτι ϐλεσ οι διαφορϋσ που προκϑπτουν ό ςχετύζονται με την  
ερμηνεύα και/ ό το κϑροσ και/ό την εφαρμογό και/ό την εκτϋλεςη  τησ  ςϑμβαςησ, επιλϑονται οριςτικϊ απϐ διαιτητικϐ 
δικαςτόριο /ϐργανο  το οπούο διορύζεται και διεξϊγει τη διαιτηςύα ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που εκϊςτοτε ιςχϑουν για τισ 
διαιτηςύεσ του Δημοςύου. (Κατϊ παρϋκκλιςη απϐ τισ διατϊξεισ που ιςχϑουν για τισ διαιτηςύεσ του Δημοςύου, η αναθϋτουςα 
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αρχό  μπορεύ να καθορύςει ςτο ςημεύο αυτϐ, κατϊ περύπτωςη, το περιεχϐμενο τησ διαιτητικόσ ρότρασ ςϑμφωνα με τον 
επιλεγϋντα φορϋα διαιτηςύασ, περιϋχον μεταξϑ ϊλλων, τουσ κανϐνεσ που διϋπουν τον οριςμϐ των διαιτητών, τουσ 
εφαρμοςτϋουσ κανϐνεσ διαιτηςύασ, την ϋδρα του διαιτητικοϑ δικαςτηρύου (ό οργϊνου), τισ αμοιβϋσ των διαιτητών (εφϐςον 
δεν ορύζονται απϐ τουσ εφαρμοςτϋουσ κανϐνεσ διαιτηςύασ), τη γλώςςα ςτην οπούα θα διεξαχθεύ η διαιτηςύα και κϊθε ϊλλο 
ςχετικϐ θϋμα). 
 Η διεξαγωγό τησ διαιτηςύασ υπϐκειται ςτον «Κανονιςμϐ Διαφϊνειασ ςτισ δυνϊμει υνθόκησ Διαιτηςύεσ Επενδυτών-
Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για το 
Διεθνϋσ Εμπορικϐ Δύκαιο (UNCITRAL), οι διατϊξεισ του οπούου κατιςχϑουν των εφαρμοςτϋων κανϐνων διαιτηςύασ που 
καθορύζονται ςϑμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 175 ν. 4412/2016,  
Σησ προςφυγόσ ςτο διαιτητικϐ δικαςτόριο/ ϐργανο προηγεύται ςτϊδιο ςυμβιβαςτικόσ επύλυςησ διαφορών. Για τη 
ςυμβιβαςτικό επύλυςη τησ διαφορϊσ ςυγκροτεύται υμβοϑλιο Επύλυςησ Διαφορών (ΕΔ). Η αμοιβό κϊθε μϋλουσ του ΕΔ 
καθορύζεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περύ αμοιβόσ διαμεςολαβητό. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμϐζονται οι 
παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 4640/2019. 
 
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατοϑμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 117/2020 Απϐφαςη 

Δημοτικοϑ υμβουλύου. 
 
26.2  Ο Κϑριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτϐ Σεχνικϐ ϑμβουλο. Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει 
την υποχρϋωςη να διευκολϑνει τισ δραςτηριϐτητεσ του Σεχνικοϑ υμβοϑλου, που πηγϊζουν απϐ τη ςυμβατικό ςχϋςη 
τησ Τπηρεςύασ με αυτϐν. 
 
26.3 Οι προςφϋροντεσ, με την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, αποδϋχονται ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ 
Διακόρυξησ  
 
26. 4 Η Αναθϋτουςα Αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ προςφϋρων ό ωσ 
νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ τησ, θα επεξεργϊζονται 
προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα 
υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, για το ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και 
τησ ενημϋρωςησ ϋτερων ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη  του 
απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ αθϋμιτη 
επεξεργαςύα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων.  
 
26. 5 Αν, μετϊ απϐ την τυχϐν οριςτικοπούηςη  τησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο 
ϊρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προώςταμϋνη Αρχό αποφαςύςει την ολοκλόρωςη του ϋργου, προςκαλεύ τον επϐμενο 
κατϊ ςειρϊ μειοδϐτη του παρϐντοσ  διαγωνιςμοϑ και του προτεύνει να αναλϊβει αυτϐσ το ϋργο ολοκλόρωςησ τησ 
ϋκπτωτησ εργολαβύασ, με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ και βϊςει τησ προςφορϊσ που υπϋβαλε ςτον 
διαγωνιςμϐ. Η ςϑμβαςη εκτϋλεςησ ςυνϊπτεται, εφϐςον εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ 
πρϐταςησ περιϋλθει ςτην Προώςταμϋνη Αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη πϊροδοσ τησ 
προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν ο ανωτϋρω μειοδϐτησ δεν δεχθεύ την πρϐταςη ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, η Προώςταμϋνη Αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο κατϊ ςειρϊ μειοδϐτη, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια 
διαδικαςύα. Εφϐςον και αυτϐσ απορρύψει την πρϐταςη, η Προώςταμϋνη Αρχό για την ανϊδειξη αναδϐχου ςτο ϋργο 
προςφεϑγει κατϊ την κρύςη τησ εύτε ςτην ανοικτό δημοπραςύα εύτε ςτη διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη, κατϊ τισ 
οικεύεσ διατϊξεισ του ν. 4412/2016. 
Η διαδικαςύα τησ παροϑςασ δεν εφαρμϐζεται μϐνο ςτην περύπτωςη που η Προώςταμϋνη Αρχό κρύνει, ϐτι οι παραπϊνω 
προςφορϋσ δεν εύναι ικανοποιητικϋσ για τον κϑριο του ϋργου ό ϋχουν επϋλθει λϐγω εφαρμογόσ νϋων κανονιςμών 
αλλαγϋσ ςτον τρϐπο καταςκευόσ του ϋργου, ενώ μπορεύ να εφαρμϐζεται αναλογικϊ και ςε περύπτωςη ολοκλόρωςησ 
του ϋργου, ϑςτερα απϐ αυτοδύκαιη διϊλυςη τησ ςϑμβαςησ κατϐπιν πτώχευςησ του αναδϐχου ό διϊλυςη με 
υπαιτιϐτητα του κυρύου του ϋργου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 377/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαιεβίγθας Γεώργηος 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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i    υμπληρω νεται ο κωδικο σ που αφορα  ςτην ηλεκτρονικη  τιμολο γηςη ο πωσ αυτο σ προςδιορι ζεται ςτον 

επι ςημο ιςτο τοπο τησ Γ.Γ. Πληροφοριακω ν υςτημα των του Τπουργει ου Χηφιακη σ Διακυβε ρνηςησ  
      (Πρβλ.α ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
ii     Mε ςω τησ λειτουργικο τητασ ''Επικοινωνι α'' του υποςυςτη ματοσ 
iii  Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου του Παραρτόματοσ 2 του Εκτελεςτικοϑ Κανονιςμοϑ 

(ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016 για την καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντϑπου για το 
Ευρωπαώκϐ Ϊγγραφο Προμόθειασ (L 3) και παρϋχεται αποκλειςτικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό.  
Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ, κατϊ το οπούο μποροϑν να 
υποβϊλλονται προςφορϋσ. 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ με 
ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ Aπϐ τισ 2-5-2019, παρϋχεται η 
ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη 
δυνατϐτητα ηλεκτρονικόσ ςϑνταξησ και διαχεύριςησ του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ (ΕΕΕ). 
Μπορεύτε να δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πϑλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. 
και το Διορθωτικϐ (Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ L 17/65 τησ 23ησ Ιανουαρύου 2018) ςτον 
Εκτελεςτικϐ Κανονιςμϐ (ΕΕ) 2016/7 για την καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντϑπου για το Ευρωπαώκϐ 
Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ , με το οπούο επιλϑθηκαν τα ςχετικϊ ζητόματα ορολογύασ που υπόρχαν ςτο 
αρχικϐ επύςημο ελληνικϐ  κεύμενο του Εκτελεςτικοϑ Κανονιςμοϑ, Μπορεύτε να δεύτε το ςχετικϐ Διορθωτικϐ 
ςτην ακϐλουθη διαδρομό https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

iv Πρβλ. ϊρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
v  υμπληρώνεται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα (εγκαύρωσ, ότοι ωσ 

την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςϑγχυςησ και αμφιβολύασ. 
vi  υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ.  
vii Πρβλ ε γγραφο ΕΑΑΔΗΤ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινι ςεισ ωσ προσ την τη ρηςη των διατυπω ςεων 
δημοςιο τητασ ςτη διαγωνιςτικη  διαδικαςι α ςε περι πτωςη τροποποι ηςησ ο ρων τησ διακη ρυξησ» (ΑΔΑ: 
ΨΡΗ9ΟΞΣΒ-2ΦΖ) 

viii Πρβλ.α ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
ix Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα. 
x Αν η διευ θυνςη τησ υπηρεςι ασ που τηρει  το πρωτο κολλο τησ Αναθε τουςασ Αρχη σ ει ναι διαφορετικη  απο  την 
αναφερο μενη ςτο α ρθρο 1, αναγρα φεται ςτο παρο ν ςημει ο η ςχετικη  διευ θυνςη. 

xi Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xii την περι πτωςη που χρηςιμοποιει ται ενιαι ο ποςοςτο  ε κπτωςησ απαλει φεται η περι πτωςη δ τησ παρ. 3.5. 
Πρβλ. α ρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, ςυ μφωνα με το οποι ο «αν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον 
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μϐνο βϊςει τιμόσ, οι οικονομικού φορεύσ προςφϋρουν εύτε 
ςυνολικϐ και ενιαύο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ επύ τησ προϒπολογιζϐμενησ δαπϊνησ για το ςυνολικϐ αντικεύμενο του 
ϋργου που προκηρϑςςεται με κατ’ αποκοπό τύμημα εύτε επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ για κϊθε ομϊδα τιμών 
ομοειδών εργαςιών του τιμολογύου και του προϒπολογιςμοϑ, εκφραζϐμενα ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τοισ εκατϐ 
(%), ιδύωσ ϐταν εύναι μεγϊλο το πλόθοσ των τιμών μονϊδασ, με τισ οπούεσ θα καταρτιςθεύ η ςϑμβαςη».  

xiii ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεϑθερη 
ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν λϐγω περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για 
την υποβολό του ςχετικοϑ τιμολογύου. 

xiv Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα.  
xv Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα.  
xvi Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα.  
xvii Πρβλ .α ρθρο 12 παρ.2.τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα. 
xviii Επιςημαύνεται ϐτι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ 

Διαγωνιςμοϑ ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
xix Πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα.  
xx Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 ο γδοο εδα φιο ν. 4412/2016 
xxi Πρβλ. ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
xxii Πρβλ.  α ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
xxiii Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
xxiv Ψσ προσ τη γνωμοδο τηςη τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  για την εξε ταςη των εξηγη ςεων των αςυνη θιςτα 

χαμηλω ν προςφορω ν πρβλ.τΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι ωσ ςκε ψεισ 15-21  
xxv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
xxvi Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xxvii  Βλ.ςχετικα  με την  ηλεκτρονικη  υπευ θυνη δη λωςη το  α ρθρο εικοςτο  ε βδομο τησ απο  20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 

68) - που κυρω θηκε με το α ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα  τισ παραγρα φουσ 1 και 2  του οποι ου:" Η 
υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεύ να ςυντϊςςεται ςτην Ενιαύα Χηφιακό Πϑλη 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
ΑΔΑ: Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ



                                                                                                                                                          

τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ του ϊρθρου 52 του ν. 4635/2019, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ «e-Dilosi». Η 
ηλεκτρονικό υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται και γύνεται αποδεκτό ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο εικοςτϐ 
τϋταρτο ϊρθρο τησ παροϑςασ.  2. Η αυθεντικοπούηςη που πραγματοποιεύται για τη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ 
εφαρμογόσ τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϋχει την ύδια ιςχϑ με τη βεβαύωςη γνόςιου υπογραφόσ του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνύα που αναγρϊφεται ςτην προηγμϋνη ό εγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό ςφραγύδα του 
Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ αντιςτοιχεύ ςτην ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ ηλεκτρονικόσ υπεϑθυνησ 
δόλωςησ. Εφϐςον τηροϑνται οι ϐροι του προηγοϑμενου εδαφύου, η ηλεκτρονικό υπεϑθυνη δόλωςη, τϐςο ωσ 
ηλεκτρονικϐ ϐςο και ωσ ϋντυπο ϋγγραφο, ςυνιςτϊ ϋγγραφο βϋβαιησ χρονολογύασ". 

xxviii Για τουσ φορει σ του Βιβλι ου ΙΙ τησ παρ. 2 του α ρθρου 259 του ν.4412/2016 
xxix Ομοι ωσ προβλε πεται και ςτην περι πτωςη υποβολη σ προςφορω ν, ςυ μφωνα με το α ρθρο 92 παρ. 8 του 
ν.4412/201 

xxx Πρβλ. α ρθρο 14 παρ. 1.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα. 
xxxi Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xxxii Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xxxiii Με την επιφϑλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών μϋςων). 
xxxiv  Πρβλ. α ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
xxxv Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
xxxvi Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
xxxvii Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
xxxviii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xxxix Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xl Η φρα ςη «ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα 

ϊρθρα 324 ϋωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προςτι θεται ςτη διακη ρυξη μο νο ςτισ περιπτω ςεισ εκει νεσ, ςτισ 
οποι εσ προβλε πεται υποχρε ωςη προςυμβατικου  ελε γχου. 

xli Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
xlii Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
xliii Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
xliv Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
xlv Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
xlvi Πρβλ. α ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
xlvii  Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
xlviii Πρβλ. α ρθρο 15 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημο ςια Ϊργα 
xlix Πρβλ. α ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
l Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
li Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
lii Πρβλ. παρ. 1 του α ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
liii Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

liv
 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  

lv
  Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  

lvi
   Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

lvii
   Πρβλ α ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

lviii   Πρβλ.  α ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
lix Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
lx Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
lxi  Σύθεται μϐνο εφϐςον πρϐκειται για ςυγχρηματοδοτοϑμενο ϋργο απϐ πϐρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
lxii Απϐ 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχϑ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 κατϊργηςε το π.δ 113/2010. 
lxiii Νϐμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ 

ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελοϑν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικοϑ 
πλαιςύου τησ διακόρυξησ. 

lxiv Όταν πρϐκειται για ςυγχρηματοδοτοϑμενο απϐ την Ε.Ε. ϋργο, τοϑτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Διακόρυξη και ειδικϐτερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ ςτο 
πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατοϑμενο ϋργο, καθώσ και τα ποςοςτϊ ςυγχρηματοδϐτηςησ 
τησ δαπϊνησ του ϋργου απϐ εθνικοϑσ και ενωςιακοϑσ πϐρουσ (με αναφορϊ ςτο διαρθρωτικϐ ταμεύο). Επύςησ, 
η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων, ενϊριθμοσ ϋργου 
ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδϐτηςησ (ΠΔΕ ό Σακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ 
δαπανών δημοςύων επενδϑςεων,  βλ. και ϊρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. ϊρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

lxv Οι κρατόςεισ προςαρμϐζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
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lxvi   Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ το ϊρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 
lxvii  Ϋ/και η Επιτροπη  Διαγωνιςμου , κατα  περι πτωςη (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ-

Δημο ςια Ϊργα). 
lxviii Πρβλ. α ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο πωσ αντικαταςτα θηκε με  το α ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  ε κθεςη 

ςυνεπειω ν ρυθμι ςεων επι  του ωσ α νω α ρθρου 42 ν. 4781/2021  
lxix  ο πωσ ςυμπληρω θηκε με το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
lxx Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λϐγου χϊρη δεν προβλϋπεται η ϊμεςη ϋναρξη 

των εργαςιών (Πρβλ. ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lxxi Με την επιφυ λαξη τησ επο μενησ υποςημει ωςησ. 
lxxii  Οι αναθε τουςεσ αρχε σ μπορει  να επιτρε πουν την υποβολη  εναλλακτικω ν προςφορω ν και ςτην περι πτωςη 

αυτη  προςαρμο ζεται αντιςτοι χωσ το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxiii  Σο ποςοςτϐ τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςϑμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο, μη ςυνυπολογιζομϋνων των 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ (Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

lxxiv Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
lxxv Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
lxxvi υμπληρώνεται ανϊλογα με το εϊν προβλϋπεται ό ϐχι η χορόγηςη προκαταβολόσ, η οπούα μπορεύ να 

ανϋρχεται μϋχρι του δεκαπϋντε τοισ εκατϐ (15%) τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ αναθεώρηςη και Υ.Π.Α. 
ϑμφωνα με την παρϊγραφο 10 εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ϐπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτοϑμενων δημϐςιων ϋργων ςτισ διακηρϑξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατϐτητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό εξακολουθεύ να 
ιςχϑει και για τα προγρϊμματα τησ περιϐδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του ϊρθρου 59 του ν. 
4314/2014. 

lxxvii Πρβλ. ϊρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφϐςον προβλϋπεται προκαταβολό, ςτο παρϐν 
ϊρθρο τησ Διακόρυξησ, ςυμπληρώνονται οι ϐροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ.  

lxxviii Πρβλ. α ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.  
lxxix Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
lxxx Πρβλ. ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εϊν η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ϋργου εύναι μεγαλϑτερη του ενϐσ 

εκατομμυρύου (1.000.000) ευρώ ό τμόματϐσ του, τύθεται η ςχετικό πρϐβλεψη ςτο παρϐν ςημεύο τησ 
διακόρυξησ δημοπρϊτηςησ κϊθε διαδικαςύασ ανϊθεςησ, εφϐςον ο χρϐνοσ παρϊδοςησ του ϋργου ό του 
τμόματοσ εύναι μικρϐτεροσ κατϊ δϋκα τοισ εκατϐ (10%) του προβλεπϐμενου ςτη ςϑμβαςη.  Σο ςυνολικϐ ϑψοσ 
τησ πρϐςθετησ καταβολόσ (πριμ) δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πϋντε τοισ εκατϐ (5%) τησ αξύασ τησ 
ςυμβατικόσ δαπϊνησ του ϋργου, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα 
μικρϐτερη του ενϐσ εκατομμυρύου (1.000.000) ευρώ η ςχετικό πρϐβλεψη εναπϐκειται ςτη διακριτικό 
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

lxxxi Με απο φαςη του Τπουργου  Τποδομω ν και Μεταφορω ν μπορει  να καθορι ζεται ο ριο ποςοςτου  ε κπτωςησ, 
πα νω απο  το οποι ο ο ανα δοχοσ ει ναι υποχρεωμε νοσ να προςκομι ζει, επιπλε ον τησ εγγυ ηςησ καλη σ εκτε λεςησ, 
προ ςθετη εγγυ ηςη, κλιμακωτα  αυξανο μενη βα ςει του ποςοςτου  ε κπτωςησ. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 4 τελευται ο 
εδα φιο ν. 4412/2016. 

lxxxii  Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
lxxxiii Πρβλ. α ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
lxxxiv Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
lxxxv  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να ζητοϑν απϐ τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγϑηςη καλόσ 

λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακϑπτουν ό των ζημιών που προκαλοϑνται 
απϐ δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ, εφϐςον προβλϋπεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Σο ϑψοσ τησ εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ 
και δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πϋντε τοισ εκατϐ (5%) τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Η επιςτροφό 
τησ ανωτϋρω εγγϑηςησ λαμβϊνει χώρα μετϊ απϐ την ολοκλόρωςη τησ περιϐδου εγγϑηςησ καλόσ 
λειτουργύασ..  Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα 
ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παροϑςασ και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 
Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

lxxxvi Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
lxxxvii Σα γραμμϊτια ςϑςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για την 

παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςϑμφωνα 
με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτϐ και ειδικϐτερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 
1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδϐςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω 
Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
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lxxxviii Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 13, καθώσ και τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παροϑςασ, ωσ προσ τισ 

εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 
lxxxix  Η ελα χιςτη προθεςμι α παραλαβη σ των προςφορω ν καθορι ζεται ςυ μφωνα με το α ρθρο 121 του ν. 

4412/2016. 
xc Ορύζεται ο χρϐνοσ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για τον 

καθοριςμϐ του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του οπούου: «τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ϋργων…., οι προςφορϋσ ιςχϑουν και 
δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για χρονικϐ διϊςτημα που ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ και 
ανϋρχεται κατ’ ελϊχιςτον ςε δϋκα (10) μόνεσ, μϋςα ςτο οπούο πρϋπει να ςυναφθεύ η ςϑμβαςη. Ειδικϐτερα, ςτουσ 
διαγωνιςμοϑσ που υπϐκεινται ςτον προςυμβατικϐ ϋλεγχο νομιμϐτητασ του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, ο ωσ ϊνω 
χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών προςαυξϊνεται κατϊ τρεισ (3) επιπλϋον μόνεσ αντύςτοιχα».  

xci Πρβλ. α ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
xcii  ϑμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 ϊρθρου 

379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςϑμφωνα με τισ παρ. 7 και 8 ϊρθρου 
15 ν. 3669/2008, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ διατϊξεισ του ν. 3548/2007, ςτον περιφερειακϐ και τοπικϐ τϑπο μϋχρι 
31/12/2023. 

xciii Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη διαβοϑλευςη επύ των δημοςιευμϋνων 
εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα προσ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, ςυμπληρώνεται το ϊρθρο 
20Α, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

xciv Πρβλ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ϐτι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μποροϑν να καλοϑν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ ό του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

xcv  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςϑμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ 
(αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του  ϊρθρου 
45  του  π.δ/τοσ 71/2019 ). 

xcvi Για την κατανϐηςη πρακτικών διαδικαςιών, ιδύωσ κατϊ την εξϋταςη τησ ςυμμετοχόσ τρύτων χωρών ςε 
διαγωνιςμοϑσ, βλ. τισ «Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη ςυμμετοχό τρύτων χωρών ςτην αγορϊ δημοςύων 
ςυμβϊςεων τησ ΕΕ», Βρυξϋλλεσ, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

xcvii υ μφωνα με το ιςχυ ον κει μενο τησ Δ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
xcviii Για το ε λεγχο των χωρω ν που ε χουν ςυνα ψει ςυμφωνι εσ με την Ϊνωςη δεσ την ιςτοςελι δα τησ Επιτροπη σ 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

xcix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
c Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επιςημαύνεται ϐτι, ςτο ΕΕΕ, η αναφορϊ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη” νοεύται, δεδομϋνησ τησ ωσ 
ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του 
οικονομικοϑ φορϋα ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕ αφορϊ μϐνο ςε αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

ci Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
cii Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 2Α τελευται ο εδα φιο του ν. 4412/2016. χετικη  δη λωςη του προςφε ροντοσ οικονομικου  

φορε α  περιλαμβα νεται ςτο ΕΕΕ 
ciii  Επιςημαύνεται ϐτι η εν λϐγω πρϐβλεψη για παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ αποτελεύ 

δυνατϐτητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν 
επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατϐτητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την  παρϊγραφο αυτό. 

civ  Επιςημαύνεται ϐτι  η εν λϐγω πρϐβλεψη για παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ τησ  αποτελεύ 
δυνατϐτητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν 
επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατϐτητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την παρϊγραφο  αυτό. 

cv  Οι λϐγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελοϑν δυνητικοϑσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 
4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να επιλϋξει ϋναν, περιςςϐτερουσ, ϐλουσ ό 
ενδεχομϋνωσ και κανϋναν απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ 
υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρϐβλεψη ςτο παρϐν 
ςημεύο τησ διακόρυξησ. . 

cvi  χετικη  δη λωςη του προςφε ροντοσ οικονομικου  φορε α περιλαμβα νεται ςτο ΕΕΕ 
cvii  ημειώνεται ϐτι ο ανωτϋρω εθνικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΕΕΕ ( Ωλλοι 

Λϐγοι Αποκλειςμοϑ που ενδϋχεται να προβλϋπονται απϐ την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ μϋλουσ τησ α.α ό 
του α.φ ). 

cviii Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πωσ τροποποιη θηκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/2 
cix Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
cx Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ 

(ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ςχετικϊ με την απϐφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπϐθεςη C-124/2017 
Vossloh, ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.  

cxi Τπενθυμύζεται ϐτι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μϐνο ςτην περύπτωςη που η Αναθϋτουςα Αρχό 
επιλϋξει κϊποιον απϐ τουσ δυνητικοϑσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ. 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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cxii

 χετικα  με την προςκο μιςη αποδει ξεων για τα επανορθωτικα  με τρα βλ. την απο φαςη τησ 14ησ Ιανουαρι ου 
2021 του ΔΕΕ ςτην υπο θεςη C-387/19 

cxiii Πρβλ α ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
cxiv Πρβλ. απο φαςη υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΥΕΚ 385 τευ χοσ ΤΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι α εξακολουθει  να 

ιςχυ ει ε ωσ την  ε κδοςη τησ απο φαςησ τησ παρ. 9 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
cxv  Επιςημαι νεται ο τι ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη σ επιλογη σ, πλην τησ καταλληλο τητασ για την α ςκηςη 

επαγγελματικη σ δραςτηριο τητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ει ναι 
προαιρετικα  για την αναθε τουςα αρχη  και πρε πει να ςχετι ζονται και να ει ναι ανα λογα με το αντικει μενο τησ 
ςυ μβαςησ (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κα θε περι πτωςη, πρε πει να διαμορφω νονται κατα  τρο πο, 
ω ςτε να μην περιορι ζεται δυςανα λογα η ςυμμετοχη  των ενδιαφερο μενων οικονομικω ν φορε ων ςτουσ 
διαγωνιςμου σ. Κατα  το ςτα διο του προςδιοριςμου  των κριτηρι ων καταλληλο τητασ των υποψηφι ων, ει ναι 
αναγκαι ο να τηρου νται απο  τισ αναθε τουςεσ αρχε σ, οι θεμελιω δεισ ενωςιακε σ αρχε σ, ιδι ωσ η αρχη  τησ ι ςησ 
μεταχει ριςησ των ςυμμετεχο ντων, τησ αποφυγη σ των διακρι ςεων, τησ διαφα νειασ και τησ ανα πτυξησ του 
ελευ θερου ανταγωνιςμου . Σα κριτη ρια επιλογη σ του α ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα ζονται κατα  τη διαδικαςι α 
ελε γχου τησ καταλληλο τητασ του προςφε ροντοσ να εκτελε ςει τη ςυ μβαςη (κριτη ρια “on/off”).  

cxvi  Πρβλ. α ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποι ο επανη λθαν ςε ιςχυ  τα α ρθρα 105 και 106 του ν. 
3669/2008, με χρι την ε κδοςη του π.δ. του α ρθρου  

cxvii  Επιςημαύνεται ϐτι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μποροϑν να καλοϑν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ ό, 
απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. ϊρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

cxviii  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ϐτι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανϐτητα για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 
Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 
75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λϐγω απαιτόςεισ καθορύζονται 
περιγραφικϊ ςτο παρϐν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ε κϊθε 
περύπτωςη και για το μεταβατικϐ χρονικϐ διϊςτημα ιςχϑοσ των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008, ϐπωσ 
αυτϐ προκϑπτει απϐ το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του  τελευταύου, 
επιςημαύνεται ϐτι, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να περιγρϊφει τισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ ανϊλογα με τα 
προβλεπϐμενα ςτο π.δ. 71/2019, τηρουμϋνων των ειδικϐτερων ρυθμύςεων του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016 
αναφορικϊ με τισ πϋραν των προβλεπϐμενων απαιτόςεων για την εγγραφό και κατϊταξη ςε τϊξη των 
οικεύων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντύςτοιχου προϒπολογιςμοϑ ανϊ κατηγορύα ϋργου. 

cxix  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ϐτι οι οικονομικού φορεύσ 
διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Όλεσ οι 
απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 
1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λϐγω απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται 
περιγραφικϊ ςτο παρϐν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε οϑτε ςε 
βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και για το μεταβατικϐ χρονικϐ διϊςτημα ιςχϑοσ των 
ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008, ϐπωσ αυτϐ προκϑπτει απϐ το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την 
πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του  τελευταύου, επιςημαύνεται ϐτι,  η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να περιγρϊφει τισ 
ςχετικϋσ απαιτόςεισ ανϊλογα με τα προβλεπϐμενα ςτο π.δ. 71/2019, τηρουμϋνων των ειδικϐτερων 
ρυθμύςεων του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικϊ με τισ πϋραν των προβλεπϐμενων απαιτόςεων για 
την εγγραφό και κατϊταξη ςε τϊξη των οικεύων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντύςτοιχου 
προϒπολογιςμοϑ ανϊ κατηγορύα ϋργου..  

cxx Προαιρετικη  επιλογη : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτικη  ευχε ρεια τησ αναθε τουςασ αρχη σ και 
ςυμπληρω νεται ςυ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαι νεται ο τι ο λεσ οι απαιτη ςεισ πρε πει να 
ςχετι ζονται και να ει ναι ανα λογεσ με το αντικει μενο τησ ςυ μβαςησ (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

cxxi  Σο εδϊφιο αυτϐ προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

cxxii  Προαιρετικό επιλογό ςυμπλόρωςησ του εδαφύου.  ϑμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην 
περύπτωςη ςυμβϊςεων ϋργων οι Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ μποροϑν να απαιτοϑν την εκτϋλεςη οριςμϋνων 
κρύςιμων καθηκϐντων απευθεύασ απϐ τον ύδιο τον προςφϋροντα. 

cxxiii Ψσ προσ τον τρο πο υποβολη σ των αποδεικτικω ν με ςων του παρο ντοσ α ρθρου, τα οποι α ε χουν 
ςυνταχθει / παραχθει  απο  τουσ ι διουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 117384/26-
10-2017 Κ.Τ.Α. 

cxxiv Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
cxxv  Επιςημαύνεται ϐτι η ανωτϋρω δυνατϐτητα εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικοϑ φορϋα. 

Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατϐτητα να υπογρϊφεται το ΕΕΕ απϐ το ςϑνολο των φυςικών προςώπων 
που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δϑο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016. 

cxxvi  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016 
cxxvii Βλ. Δ.Ε.Ε. απο φαςη τησ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
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cxxviii Βλ. ενδεικτικα  τΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Σμη μα) 
cxxix Πρβλ. α ρθρο 79 παρ. 8, ςε ςυνδυαςμο   με α ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
cxxx Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ϐτι πρϋπει να ζητεύται η προςκϐμιςη δικαιολογητικών 

προσ απϐδειξη μϐνο των λϐγων αποκλειςμοϑ και των κριτηρύων επιλογόσ που ϋχουν τεθεύ ςτην παροϑςα 
διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ϐτι, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται, κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, να ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, 
να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ 
διαδικαςύασ. 

cxxxi Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxxii  ϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 

Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη." 

cxxxiii Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxxiv Οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ του παρϐντοσ τεϑχουσ υπογρϊφονται και γύνονται αποδεκτϋσ ςϑμφωνα με τα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2. β) τησ παροϑςασ  
cxxxv  Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λϐγο αποκλειςμοϑ. 
cxxxvi Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxxvii Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021ε γγραφο τησ Αρχη σ «Ενιαι ο Πιςτοποιητικο  Δικαςτικη σ Υερεγγυο τητασ» 

(ΑΔΑ: 9ΒΚΨΟΞΣΒ-7Δ6). 
cxxxviii  Η πλατφϐρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδϑναμων πιςτοποιητικών ϊλλων 

κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κϐςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ϐτι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμϐδιοσ εθνικϐσ φορϋασ 
για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 
2282/25-4-2018 ςχετικϐ ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακϐλουθο ςϑνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

cxxxix  Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, ϐλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ. 
cxl  Επιςημαύνεται ϐτι η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ϐτι ςυντρϋχει 

κϊποια απϐ τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικϐ φορϋα απϐ τη ςυμμετοχό ςτη 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ.  

cxli Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λϐγο αποκλειςμοϑ. 
cxlii Πρβλ. α ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
cxliii Για τισ αλλοδαπε σ ανω νυμεσ  εταιρει εσ ιδρυθει ςεσ ςε κρα τοσ με λοσ τησ ΕΕ ςχετικο  ει ναι το Παρα ρτημα Ι τησ 

οδηγι ασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποι α αναδιατυπω θηκε η Οδηγι α 77/91/ΕΟΚ (Επι ςημη Εφημερι δα 
των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των αρ Ν26/1). Πρβλ. τΕ 303/2020 (επταμελη σ). 

cxliv Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πωσ τροποποιη θηκε με το α ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
cxlv Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxlvi η οποι α εκδι δεται ςυ μφωνα με τισ ειδικε σ διατα ξεισ του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επιςημαι νεται ο τι τα πτυχι α 

των εγγεγραμμε νων ςτο Μητρω ο Εργοληπτικω ν Επιχειρη ςεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ει ναι ςε ιςχυ  κατα  την 3η 
Ιουλι ου 2019 εξακολουθου ν να ιςχυ ουν ωσ την 1η επτεμβρι ου 2021, εφο ςον πληρου νται οι πρου ποθε ςεισ 
του νομοθετικου  πλαιςι ου που ι ςχυε ε ωσ και την 2α Ιουλι ου 2019 (Πρβλ. α ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 
(Α΄ 112) ωσ αντικαταςτα θηκε με την παρ. 5 του α ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

cxlvii Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016.  
cxlviii

 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
cxlix  Εφϐςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλϐγωσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

82 του ν. 4412/2016. 
cl Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
cli υ μφωνα με το α ρθρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγρα φονται υποχρεωτικα :  

α. η Ανώνυμη Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ που προβλϋπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτικό Κεφαλαιουχικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομϐρρυθμη και Ετερϐρρυθμη (απλό ό κατϊ μετοχϋσ) Εταιρεύα που προβλϋπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

καθώσ και οι ομϐρρυθμοι εταύροι αυτών, 
ε. ο Αςτικϐσ υνεταιριςμϐσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οπούο περιλαμβϊνονται ο αλληλαςφαλιςτικϐσ, ο 

πιςτωτικϐσ και ο οικοδομικϐσ ςυνεταιριςμϐσ), 
    ςτ. η Κοιν..ΕΠ. που ςυςτόνεται κατϊ τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι..Π.Ε. που ςυςτόνεται κατϊ τον ν. 

2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αςτικό Εταιρεύα με οικονομικϐ ςκοπϐ (ϊρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαώκϐσ Όμιλοσ Οικονομικοϑ κοποϑ που προβλϋπεται απϐ τον Κανονιςμϐ 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 

διορθωτικϐ L. 247) και ϋχει την ϋδρα του ςτην ημεδαπό, 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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     ι. η Ευρωπαώκό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμϐ 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ϋχει την ϋδρα τησ 
ςτην ημεδαπό, 

     ια. η Ευρωπαώκό υνεταιριςτικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμϐ 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και 
ϋχει την ϋδρα τησ ςτην ημεδαπό, 

      ιβ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηροϑν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που αναφϋρονται 
ςτο ϊρθρο 29 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ϋχουν ϋδρα ςε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηροϑν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που ϋχουν ϋδρα ςε 
τρύτη χώρα και νομικό μορφό ανϊλογη με εκεύνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφϋρεται ςτην περύπτωςη 
ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα, μϋςω των οπούων ενεργοϑν εμπορικϋσ πρϊξεισ ςτην ημεδαπό τα φυςικϊ ό 
νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ προςώπων που ϋχουν την κϑρια εγκατϊςταςη ό την ϋδρα τουσ ςτην αλλοδαπό και 
δεν εμπύπτουν ςτισ περιπτώςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξι α που καταχωρι ζεται ςυ μφωνα με το α ρθρο 293 παρα γραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
clii Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
cliii  ϑμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμοϑσ 

δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερϐτητα 
πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμϐ με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται απϐ την υπηρεςύα τόρηςησ του 
Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων εργοληπτών [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ απϐ την υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμοϑσ.” 
Επιςημαύνεται ϐτι, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 22  (Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 
( Α΄ 227 ] “α.Σο πρώτο εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ 
εξόσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχϑ μϋχρι την 
ϋκδοςη του προεδρικοϑ διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ 
παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

cliv  την περύπτωςη ϐμωσ που η Ενημερϐτητα Πτυχύου δεν καλϑπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα 
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

clv  Μϐνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό ωσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. 
clvi  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clvii Πρβλ. α ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
clviii Οι αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να προβλε πουν ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ ο τι, κατο πιν αιτη ματοσ του 

υπεργολα βου και εφο ςον η φυ ςη τησ ςυ μβαςησ το επιτρε πει, η αναθε τουςα αρχη  καταβα λλει απευθει ασ 
ςτον υπεργολα βο την αμοιβη  του για την εκτε λεςη προμη θειασ, υπηρεςι ασ η  ε ργου, δυνα μει ςυ μβαςησ 
υπεργολαβι ασ με τον ανα δοχο. την περι πτωςη αυτη , ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ καθορι ζονται τα 
ειδικο τερα με τρα η  οι μηχανιςμοι  που επιτρε πουν ςτον κυ ριο ανα δοχο να εγει ρει αντιρρη ςεισ ωσ προσ 
αδικαιολο γητεσ πληρωμε σ, καθω σ και οι ρυθμι ςεισ που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο πληρωμη σ. την 
περι πτωςη αυτη  δεν αι ρεται η ευθυ νη του κυ ριου αναδο χου. υμπληρω νεται αναλο γωσ. 

clix  Πρβλ. α ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
clx Πρβλ α ρθρο 176 ν. 4412/2016. τα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ, για ε ργα πρου πολογιςμου  ανω τερου των δε κα 
εκατομμυρι ων (10.000.000) ευρω , μπορει  να εγκριθει  και να περιληφθει  ρη τρα περι  διαιτητικη σ επι λυςησ 
κα θε διαφορα σ που προκυ πτει ςχετικα  με την εφαρμογη , την ερμηνει α η  το κυ ροσ τησ ςυ μβαςησ. Για ε ργα 
κατω τερου πρου πολογιςμου , απαιτει ται για τη ςυμπερι ληψη αντι ςτοιχησ ρη τρασ η ςυ μφωνη γνω μη του 
αρμο διου τεχνικου  ςυμβουλι ου. Μπορει  να τεθει  ςτο ςημει ο αυτο  η  ςτην ΕΤ. τα ςυμβατικα  τευ χη που ε χει 
περιληφθει  ρη τρα περι  διαιτητικη σ επι λυςησ, δυ ναται να προβλε πεται ςτα διο ςυμβιβαςτικη σ επι λυςησ κα θε 
διαφορα σ, που προηγει ται τησ προςφυγη σ ςτη διαιτηςι α  
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