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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθε�τόυσα αρχή� : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
                          Αριθμό� ς Φόρόλόγικόυ�  Μήτρω� όυ (Α.Φ.Μ.): 997612598
                          Κωδικό� ς ήλεκτρόνική� ς τιμόλό�γήσής …1007.902.00341…..5

Οδό� ς : 28ής  Οκτωβρι�όυ 40
Ταχ.Κωδ. : 60132
Τήλ. : 2351 351 144
Γενική�  Διευ� θυνσή στό
Διαδι�κτυό (URL)

: www.pkm.gov.gr

E-Mail : f.pipilianou@pieria.pkm.gov.gr
Πλήρόφόρι�ες: : ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

1.2       Εργόδό� τής ή�  Κυ� ριός τόυ Έργόυ: Περιφε�ρεια Κεντρική� ς Μακεδόνι�ας/Π.Ε. Πιερι�ας
1.3       Φόρε�ας κατασκευή� ς τόυ ε�ργόυ: Περιφερειακή�  Ενό� τήτα Πιερι�ας
1.4       Πρόι8σταμε�νή Αρχή�  : Υπόδ/νσή Τεχνικω� ν Έργων τής ΠΕ Πιερι�ας
Προϊστάμενη Αρχή επι�σής, μό� νό σε ό� τι αφόρα�  τή διαδικασι�α με�χρι και τήν ε�γκρισή τόυ απότελε�σματός τής
δήμόπρασι�ας, ει�ναι ή Οικονομική Επιτροπή τής Περιφε�ρειας Κεντρική� ς Μακεδόνι�ας συ� μφωνα με τό α� ρθρό τόυ
176 τόυ Ν. 3852/2010 "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", καθω� ς και στις περιπτω� σεις πόυ στό α� ρθρό αυτό�  αναφε�ρεται, ό� πως
αυτό�  αντικαταστα� θήκε με τό α� ρθρό 5 τόυ Ν. 4071/12, συμπλήρω� θήκε με τό α� ρθρό 3 τόυ Π.Δ. 7/2013 και ό� πως
ισχυ� ει σή� μερα, πόυ ε�χει ε�δρα τή:  Θεσσαλόνι�κή

        Ταχ. Δ/νσή: Βασ. Όλγας 198
        Ταχ. Κω� δικας: 541 10 Θεσσαλόνι�κή
        Τήλε�φωνό: 2313 319 612, Fax: 2310 428836,

     E-mail : oe@pkm.gov.gr  
1.5 Διευθυ� νόυσα Υπήρεσι�α : Τμή� μα Συγκόινωνιακω� ν τής Υπόδ/νσής ΤΕ τής ΠΕ Πιερι�ας  
1.6Αρμό� διό Τεχνικό�  Συμβόυ� λιό : τής ΠΕ Πιερι�ας, μετα�  τή μεταβι�βασή σχετικω� ν αρμόδιότή� των και τό
Περιφερειακό�  Συμβόυ� λιό Δήμόσι�ων Έργων Κεντρική� ς Μακεδόνι�ας.

Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπήρεσι�ες  μεταστεγασθόυ� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�
εκτε�λεσής τόυ ε�ργόυ, υπόχρεόυ� νται να δήλω� σόυν α� μεσα τα νε�α τόυς στόιχει�α στόυς πρόσφε�ρόντες ή�
στόν ανα� δόχό.
Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπήρεσι�ες  ή� /και  τα  απόφαινό� μενα  ό� ργανα  τόυ  Φόρε�α  Κατασκευή� ς
καταργήθόυ� ν,  συγχωνευτόυ� ν  ή�  με  όπόιόνδή� πότε  τρό� πό  μεταβλήθόυ� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής
διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�  εκτε�λεσής  τόυ  ε�ργόυ,  υπόχρεόυ� νται  να  δήλω� σόυν  α� μεσα,   στόυς
πρόσφε�ρόντες6 ή�  στόν ανα� δόχό τα στόιχει�α των υπήρεσιω� ν ή�  απόφαινό� μενων όργα� νων, τα όπόι�α
κατα�  τόν  νό� μό  απότελόυ� ν  καθόλικό�  δια� δόχό  των  εν  λό�γω  όργα� νων  πόυ  υπεισε�ρχόνται  στα
δικαιω� ματα και υπόχρεω� σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα  ε�γγραφα τής  συ� μβασής κατα�  τήν ε�ννόια  τής  περιπτ.  14  τής  παρ.  1  τόυ α� ρθρόυ 2 τόυ  ν.
4412/2016, για τόν παρό� ντα ήλεκτρόνικό�  διαγωνισμό� , ει�ναι τα ακό� λόυθα :
α) ή παρόυ� σα διακή� ρυξή,
β) τό Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ)7  
γ)τό  ε�ντυπό  όικόνόμική� ς  πρόσφόρα� ς,  ό� πως  παρα� γεται  από�  τήν  ειδική�  ήλεκτρόνική�  φό� ρμα  τόυ
υπόσυστή� ματός,
δ) ό πρόυ8 πόλόγισμό� ς δήμόπρα� τήσής, 
ε) τό τιμόλό�γιό δήμόπρα� τήσής, 
στ) ή ειδική�  συγγραφή�  υπόχρεω� σεων,
ζ) 
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ή) ,
θ)  ….8

ι) τό τευ� χός τεχνική� ς περιγραφή� ς,
ια) ή τεχνική�  μελε�τή,
ιβ)τυχό� ν συμπλήρωματικε�ς πλήρόφόρι�ες και διευκρινι�σεις πόυ θα παρασχεθόυ� ν από�  τήν αναθε�τόυσα
αρχή�   επι� ό� λων των ανωτε�ρω
ιγ) Σχε�διό Ασφα� λειας & Υγει�ας (Σ.Α.Υ) και Φα� κελός Ασφα� λειας & Υγει�ας (Φ.Α.Υ)9

2.2 Πρόσφε�ρεται  ελευ� θερή,  πλή� ρής,  α� μεσή  και  δωρεα� ν  ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή  στα ε�γγραφα  τής
συ� μβασής10 στόν  ειδικό� ,  δήμό� σια  πρόσβα� σιμό,  χω� ρό  “ήλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr. καθω� ς και στήν ιστόσελι�δα, www.pieria.pkm.gov.gr   τής αναθε�τόυσας αρχή� ς
(εφό� σόν διαθε�τει) αναρτα� ται σχετική�  ενήμε�ρωσή με αναφόρα�  στόν συστήμικό�  αριθμό�  διαγωνισμόυ�
και διασυ� νδεσή στόν ανωτε�ρω ψήφιακό�  χω� ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κα� θε  ει�δόυς  επικόινωνι�α  και  ανταλλαγή�  πλήρόφόριω� ν  πραγματόπόιει�ται  με�σω  τής  διαδικτυακή� ς
πυ� λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

.................................................................................   11  12

2.3 Εφό� σόν ε�χόυν ζήτήθει�  εγκαι�ρως, ή� τόι ε�ως τήν 23/08/202113  ή αναθε�τόυσα αρχή�  παρε�χει  σε
ό� λόυς τόυς πρόσφε�ρόντες πόυ συμμετε�χόυν στή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής συμπλήρωματικε�ς
πλήρόφόρι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα τής συ� μβασής, τό αργό� τερό στις 27/08./202114

Απαντή� σεις  σε  τυχό� ν  διευκρινι�σεις  πόυ  ζήτήθόυ� ν,  αναρτω� νται  στόν  δήμό� σια  πρόσβα� σιμό
ήλεκτρόνικό�  χω� ρό  τόυ  διαγωνισμόυ�  στήν  πρόαναφερό� μενή  πυ� λή  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   τόυ
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι�  με  τα  υπό� λόιπα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  πρός  ενήμε�ρωσή  των
ενδιαφερό� μενων όικόνόμικω� ν φόρε�ων, όι όπόι�όι ει�ναι υπόχρεωμε�νόι να ενήμερω� νόνται με δική�  τόυς
ευθυ� νή με�σα από�  τόν υπό� ψή ήλεκτρόνικό�  χω� ρό.

Η αναθε�τόυσα αρχή�  παρατει�νει  τήν  πρόθεσμι�α  παραλαβή� ς  των πρόσφόρω� ν,  όυ� τως ω� στε  ό� λόι  όι
ενδιαφερό� μενόι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  να  μπόρόυ� ν  να  λα� βόυν  γνω� σή  ό� λων  των  αναγκαι�ων
πλήρόφόριω� ν για τήν κατα� ρτισή των πρόσφόρω� ν στις ακό� λόυθες περιπτω� σεις:

α) ό� ταν,  για  όπόιόνδή� πότε  λό�γό,  πρό� σθετες  πλήρόφόρι�ες,  αν  και  ζήτή� θήκαν από�  τόν  όικόνόμικό�
φόρε�α ε�γκαιρα, δεν ε�χόυν παρασχεθει� τό αργό� τερό τε�σσερις (4) ήμε�ρες πριν από�  τήν πρόθεσμι�α πόυ
όρι�ζεται για τήν παραλαβή�  των πρόσφόρω� ν, 

β) ό� ταν τα ε�γγραφα τής συ� μβασής υφι�στανται σήμαντικε�ς αλλαγε�ς. 

Η δια� ρκεια τής παρα� τασής θα ει�ναι ανα� λόγή με τή σπόυδαιό� τήτα των πλήρόφόριω� ν πόυ ζήτή� θήκαν ή�
των αλλαγω� ν.

Όταν  όι  πρό� σθετες  πλήρόφόρι�ες  δεν  ε�χόυν  ζήτήθει�  ε�γκαιρα  ή�  δεν  ε�χόυν  σήμασι�α  για  τήν
πρόετόιμασι�α  κατα� λλήλων  πρόσφόρω� ν,  ή  παρα� τασή  τής  πρόθεσμι�ας  εναπό� κειται  στή  διακριτική�
ευχε�ρεια τής αναθε�τόυσας αρχή� ς.

2.4 Τρόπόπόι�ήσή των ό� ρων τής διαγωνιστική� ς διαδικασι�ας (πχ αλλαγή� /μετα� θεσή τής καταλήκτική� ς
ήμερόμήνι�ας υπόβόλή� ς  πρόσφόρω� ν,  καθω� ς και σήμαντικε�ς αλλαγε�ς των εγγρα� φων τής συ� μβασής,
συ� μφωνα με τήν πρόήγόυ� μενή παρα� γραφό), δήμόσιευ� όνται στό ΚΗΜΔΗΣ15.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς δεσμευ� όνται ό� τι:
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α) τήρόυ� ν και θα εξακόλόυθή� σόυν να τήρόυ� ν κατα�  τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής, εφό� σόν επιλεγόυ� ν,
τις υπόχρεω� σεις τόυς πόυ απόρρε�όυν από�  τις διατα� ξεις τής περιβαλλόντική� ς, κόινωνικόασφαλιστική� ς
και  εργατική� ς  νόμόθεσι�ας,  πόυ  ε�χόυν  θεσπιστει�  με  τό  δι�καιό  τής  Ένωσής,  τό  εθνικό�  δι�καιό,
συλλόγικε�ς συμβα� σεις ή�  διεθνει�ς διατα� ξεις περιβαλλόντικόυ� ,  κόινωνικόυ�  και εργατικόυ�  δικαι�όυ, όι
όπόι�ες απαριθμόυ� νται στό Παρα� ρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τή� ρήσή των εν
λό�γω υπόχρεω� σεων ελε�γχεται και βεβαιω� νεται από�  τα ό� ργανα πόυ επιβλε�πόυν τήν εκτε�λεσή των
δήμόσι�ων συμβα� σεων και τις αρμό� διες δήμό� σιες αρχε�ς και υπήρεσι�ες πόυ ενεργόυ� ν εντό� ς των όρι�ων
τής ευθυ� νής και τής αρμόδιό� τήτα� ς τόυς 16,

β) δεν  θα ενεργή� σόυν αθε�μιτα,  παρα� νόμα ή�  καταχρήστικα�  καθ΄  ό� λή  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας
ανα� θεσής, αλλα�  και κατα�  τό στα� διό εκτε�λεσής τής συ� μβασής, εφό� σόν επιλεγόυ� ν και

γ) λαμβα� νόυν τα κατα� λλήλα με�τρα για να διαφυλα� ξόυν τήν εμπιστευτικό� τήτα των πλήρόφόριω� ν πόυ
ε�χόυν χαρακτήρισθει� ως τε�τόιες από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή� .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  πρόσφόρε�ς   υπόβα� λλόνται  από�  τόυς  ενδιαφερόμε�νόυς  ήλεκτρόνικα� ,  με�σω  τής
διαδικτυακή� ς  πυ� λής  www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  τήν  καταλήκτική�
ήμερόμήνι�α  και  ω� ρα  πόυ  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  τής  παρόυ� σας  διακή� ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικό�
φα� κελό  τόυ  υπόσυστή� ματός  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπόγρα� φόνται,  τόυλα� χιστόν,  με
πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή� ,  ή  όπόι�α  υπόστήρι�ζεται  από�  αναγνωρισμε�νό  (εγκεκριμε�νό)
πιστόπόιήτικό� , συ� μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016.17  

Για τή συμμετόχή�  στήν παρόυ� σα διαδικασι�α όι ενδιαφερό� μενόι όικόνόμικόι�  φόρει�ς ακόλόυθόυ� ν  τή
διαδικασι�α εγγραφή� ς τόυ α� ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 τής Κόινή� ς Υπόυργική� ς Από� φασής  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η ε�νωσή όικόνόμικω� ν φόρε�ων υπόβα� λλει κόινή�  πρόσφόρα� , ή όπόι�α υπόχρεωτικα�  υπόγρα� φεται,
συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω, ει�τε από�  ό� λόυς τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς πόυ απότελόυ� ν τήν ε�νωσή,
ει�τε από�  εκπρό� σωπό�  τόυς, νόμι�μως εξόυσιόδότήμε�νό. Στήν πρόσφόρα� ,  πρόσδιόρι�ζεται ή ε�κτασή
και τό ει�δός τής συμμετόχή� ς τόυ κα� θε με�λόυς τής ε�νωσής, συμπεριλαμβανόμε�νής τής κατανόμή� ς
αμόιβή� ς  μεταξυ�  τόυς,   καθω� ς  και  ό  εκπρό� σωπός/συντόνιστή� ς  αυτή� ς.  Η  εν  λό� γω  δή� λωσή
περιλαμβα� νεται  ει�τε  στό ΕΕΕΣ (Με�ρός ΙΙ.  Ενό� τήτα Α)  ει�τε  στή συνόδευτική�  υπευ� θυνή δή� λωσή
πόυ δυ� ναται να υπόβα� λλόυν τα με�λή τής ε�νωσής.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικό�  φα� κελό πρόσφόρα� ς περιε�χόνται:

 (α) ε�νας (υπό)φα� κελός με τήν ε�νδειξή «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς».
 (β)  ε�νας (υπό)φα� κελός με τήν ε�νδειξή  «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� ».

3.3 Από�  τόν πρόσφε�ρόντα σήμαι�νόνται, με χρή� σή τόυ σχετικόυ�  πεδι�όυ τόυ υπόσυστή� ματός, κατα�  τήν
συ� νταξή τής πρόσφόρα� ς,  τα στόιχει�α εκει�να πόυ ε�χόυν εμπιστευτικό�  χαρακτή� ρα,  συ� μφωνα με τα
όριζό� μενα στό α� ρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016. 
Στήν περι�πτωσή αυτή� , ό πρόσφε�ρων υπόβα� λει στόν όικει�ό  (υπό)φα� κελό σχετική�  αιτιόλό�γήσή με τή
μόρφή�  ψήφιακα�  υπόγεγραμμε�νόυ αρχει�όυ pdf, αναφε�ρόντας ρήτα�  ό� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νό� μόυ ή�
διόικήτικε�ς  πρα� ξεις  πόυ  επιβα� λλόυν  τήν  εμπιστευτικό� τήτα  τής  συγκεκριμε�νής  πλήρόφόρι�ας,  ως
συνήμμε�νό τής ήλεκτρόνική� ς τόυ πρόσφόρα� ς.  Δεν χαρακτήρι�ζόνται ως εμπιστευτικε�ς πλήρόφόρι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μόνα� δός, τις πρόσφερό� μενες πόσό� τήτες και τήν όικόνόμική�  πρόσφόρα� .  

6

http://www.promitheus.gov.gr/




3.4 Στήν  περι�πτωσή  τής  υπόβόλή� ς  στόιχει�ων  με  χρή� σή  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων
ήλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  (π.χ.  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό  με  μόρφή�  ZIP),  εκει�να  τα  όπόι�α  επιθυμει�  ό
πρόσφε�ρων να χαρακτήρι�σει ως εμπιστευτικα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερό� μενα, θα πρε�πει να
τα υπόβα� λλει  ως χωριστα�  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α  με  μόρφή�  Portable  Document  Format  (PDF)  ή�  ως
χωριστό�  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων ήλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  πόυ  να
περιλαμβα� νει αυτα� .

3.5 Ο  χρή� στής  –  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  υπόβα� λλει  τόυς  ανωτε�ρω  (υπό)φακε�λόυς  με�σω  τόυ
υπόσυστή� ματός, ό� πως περιγρα� φεται κατωτε�ρω:

α) Τα  στόιχει�α  και  δικαιόλόγήτικα�  πόυ  περιλαμβα� νόνται  στόν  (υπό)φα� κελό  με  τήν  ε�νδειξή
«Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς»  ει�ναι τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 24.2 τής παρόυ� σας, υπόβα� λλόνται από�
τόν όικόνόμικό�  φόρε�α ήλεκτρόνικα�  σε μόρφή�  αρχει�όυ Portable Document Format (PDF) και γι�νόνται
απόδεκτα� , ανα�  περι�πτωσή, συ� μφωνα με τήν παρ. β τόυ α� ρθρόυ 4.2.τής παρόυ� σας.

β) Τό αργό� τερό πριν από�  τήν ήμερόμήνι�α και ω� ρα απόσφρα� γισής των πρόσφόρω� ν πόυ όρι�ζεται στό
α� ρθρό 18 τής παρόυ� σας, πρόσκόμι�ζόνται στήν Αναθε�τόυσα Αρχή� 18, με ευθυ� νή τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α
όι πρωτό� τυπες εγγυή� σεις συμμετόχή� ς,  πλήν των εγγυή� σεων πόυ εκδι�δόνται ήλεκτρόνικα� ,  α� λλως ή
πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται ως απαρα� δεκτή.19

Οι ανωτε�ρω πρωτό� τυπες εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς συμμετόχή� ς πρόσκόμι�ζόνται σε κλειστό�  φα� κελό, στόν
όπόι�ό  αναγρα� φεται  τόυλα� χιστόν  ό  απόστόλε�ας,  τα  στόιχει�α  τόυ  παρό� ντός  διαγωνισμόυ�  και  ως
παραλή� πτής ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� .

Η πρόσκό� μισή των πρωτό� τυπων εγγυή� σεων συμμετόχή� ς πραγματόπόιει�ται ει�τε με κατα� θεσή τόυ ως
α� νω  φακε�λόυ  στήν  υπήρεσι�α  πρωτόκό� λλόυ  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  ει�τε  με  τήν  απόστόλή�  τόυ
ταχυδρόμικω� ς,  επι�  απόδει�ξει.  Τό βα� ρός από� δειξής τής ε�γκαιρής πρόσκό� μισής  φε�ρει  ό  όικόνόμικό� ς
φόρε�ας.  Τό  εμπρό� θεσμό  απόδεικνυ� εται  με  τόν  αριθμό�  πρωτόκό� λλόυ  ει�τε  με  τήν  επι�κλήσή  τόυ
σχετικόυ�  απόδεικτικόυ�  απόστόλή� ς, ανα�  περι�πτωσή.

Στήν περι�πτωσή πόυ  επιλεγει�  ή απόστόλή�  τόυ φακε�λόυ τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς ταχυδρόμικω� ς, ό
όικόνόμικό� ς φόρε�ας αναρτα� , εφό� σόν δεν διαθε�τει αριθμό�  ε�γκαιρής εισαγωγή� ς τόυ φακε�λόυ τόυ στό
πρωτό� κόλλό τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, τό αργό� τερό ε�ως τήν ήμερόμήνι�α και ω� ρα απόσφρα� γισής των
πρόσφόρω� ν,  με�σω  τής  λειτόυργι�ας  «επικόινωνι�α»,  τα  σχετικό�  απόδεικτικό�  στόιχει�ό  πρόσκό� μισής
(απόδεικτικό�  κατα� θεσής σε υπήρεσι�ες ταχυδρόμει�όυ - ταχυμεταφόρω� ν),  πρόκειμε�νόυ να ενήμερω� σει
τήν  αναθε�τόυσα  αρχή�  περι�  τής  τή� ρήσής  τής  υπόχρε�ωσή� ς  τόυ  σχετικα�  με  τήν  (εμπρό� θεσμή)
πρόσκό� μισή τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς τόυ στόν παρό� ντα διαγωνισμό� .

γ) Οι πρόσφε�ρόντες συντα� σσόυν τήν όικόνόμική�  τόυς πρόσφόρα� , συμπλήρω� νόντας τήν αντι�στόιχή
ειδική�  ήλεκτρόνική�  φό� ρμα τόυ υπόσυστή� ματός. 

δ) Oι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  πρόβαι�νόυν,  με�σω  των  λειτόυργιω� ν  τόυ  υπόσυστή� ματός,  σε
εκτυ� πωσή  ελε�γχόυ  όμαλό� τήτας  των  επιμε�ρόυς  πόσόστω� ν  ε�κπτωσής,  ανα�  όμα� δα  εργασιω� ν,  στήν
περι�πτωσή υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς με επιμε�ρόυς πόσόστα�  ε�κπτωσής, κατ’ εφαρμόγή�  τής παρ. 2α τόυ
α� ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.20

ε) Στή  συνε�χεια,  όι  πρόσφε�ρόντες  παρα� γόυν  από�  τό  υπόσυ� στήμα  τα  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α
[«εκτυπω� σεις» των Δικαιόλόγήτικω� ν Συμμετόχή� ς  και τής Οικόνόμική� ς  Πρόσφόρα� ς  τόυς σε μόρφή�
αρχει�όυ  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχει�α  αυτα�  γι�νόνται  απόδεκτα� ,  εφό� σόν  φε�ρόυν,
τόυλα� χιστόν  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή� ,  ή  όπόι�α  υπόστήρι�ζεται  από�  αναγνωρισμε�νό
(εγκεκριμε�νό)  πιστόπόιήτικό�  και  επισυνα� πτόνται  στόυς  αντι�στόιχόυς  (υπό)φακε�λόυς  τής
πρόσφόρα� ς.  Κατα�  τή  συστήμική�  υπόβόλή�  τής  πρόσφόρα� ς  τό  υπόσυ� στήμα  πραγματόπόιει�
αυτόματόπόιήμε�νόυς  ελε�γχόυς  επιβεβαι�ωσής  τής  ήλεκτρόνική� ς  πρόσφόρα� ς  σε  σχε�σή  με  τα
παραχθε�ντα ήλεκτρόνικα�  αρχει�α (Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς και Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� ) και εφό� σόν

7





όι ε�λεγχόι αυτόι�   απόβόυ� ν  επιτυχει�ς  ή  πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται   στό υπόσυ� στήμα.  Διαφόρετικα� ,  ή
πρόσφόρα�  δεν υπόβα� λλεται και τό υπόσυ� στήμα ενήμερω� νει τόυς πρόσφε�ρόντες με σχετικό�  μή� νυμα
σφα� λματός στή διεπαφή�  τόυ χρή� στή των πρόσφερό� ντων, πρόκειμε�νόυ όι τελευται�όι να πρόβόυ� ν στις
σχετικε�ς ενε�ργειες διό� ρθωσής.

στ) Εφό� σόν όι όικόνόμικόι�  ό� ρόι δεν ε�χόυν απότυπωθει�  στό συ� νόλό�  τόυς στις ειδικε�ς ήλεκτρόνικε�ς
φό� ρμες  τόυ  υπόσυστή� ματός,  όι  πρόσφε�ρόντες  επισυνα� πτόυν   τα  σχετικα�  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α,
συ� μφωνα με  τα ανωτε�ρω, στήν  περι�πτωσή ε.21

ζ)  Από�  τό υπόσυ� στήμα εκδι�δεται ήλεκτρόνική�  από� δειξή υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς, ή όπόι�α απόστε�λλεται
στόν όικόνόμικό�  φόρε�α με μή� νυμα ήλεκτρόνικόυ�  ταχυδρόμει�όυ.

Στις περιπτω� σεις πόυ με τήν πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται δήμό� σια ή� /και ιδιωτικα�  ε�γγραφα, ει�τε ε�χόυν
παραχθει�  από�  τόν ι�διό τόν πρόσφε�ρόντα ει�τε από�  τρι�τόυς, αυτα�  γι�νόνται απόδεκτα� , ανα�  περι�πτωσή,
συ� μφωνα με  τήν παρ. β τόυ α� ρθρόυ 4.2.τής παρόυ� σας22 

η) Έως  τήν  ήμε�ρα  και  ω� ρα  απόσφρα� γισής  των  πρόσφόρω� ν  πρόσκόμι�ζόνται,  με  ευθυ� νή  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  στήν αναθε�τόυσα αρχή� ,  σε ε�ντυπή μόρφή�  και σε κλειστό�  φα� κελό, στόν όπόι�ό
αναγρα� φεται ό απόστόλε�ας και ως παραλή� πτής ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  τόυ παρό� ντός διαγωνισμόυ� ,
τυχό� ν  στόιχει�α  τής  ήλεκτρόνική� ς  πρόσφόρα� ς  τόυ,  ή� τόι  των  υπόφακε�λων  «Δικαιόλόγήτικα�
Συμμετόχή� ς» και «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� », τα όπόι�α απαιτει�ται να πρόσκόμισθόυ� ν σε πρωτό� τυπα ή�
ακριβή�  αντι�γραφα23.

Τε�τόια στόιχει�α και δικαιόλόγήτικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  ή  πρωτό� τυπή  εγγυήτική�  επιστόλή�  συμμετόχή� ς,  πλήν  των  περιπτω� σεων  πόυ  αυτή�  εκδι�δεται
ήλεκτρόνικα� ,  α� λλως  ή  πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται  ως  απαρα� δεκτή,  συ� μφωνα  με  τα  ειδικό� τερα
όριζό� μενα στό α� ρθρό 4.1. γ) τής παρόυ� σας,

ii)  αυτα�  πόυ δεν  υπα� γόνται  στις  διατα� ξεις  τόυ α� ρθρόυ  11 παρ.  2  τόυ ν.  2690/1999,  (ενδεικτικα�
συμβόλαιόγραφικε�ς ε�νόρκες βεβαιω� σεις ή�  λόιπα�  συμβόλαιόγραφικα�  ε�γγραφα),

iii) ιδιωτικα�  ε�γγραφα τα όπόι�α δεν  ε�χόυν επικυρωθει�  από�  δικήγό� ρό ή�  δεν φε�ρόυν θεω� ρήσή από�
υπήρεσι�ες  και  φόρει�ς  τής  περι�πτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ή�  δεν
συνόδευ� όνται από�  υπευ� θυνή δή� λωσή για τήν ακρι�βεια�  τόυς, καθω� ς και

iv)  αλλόδαπα�  δήμό� σια  ε�ντυπα  ε�γγραφα  πόυ  φε�ρόυν  τήν  επισήμει�ωσή  τής  Χα� γής  (Apostille),  ή�
πρόξενική�  θεω� ρήσή και δεν ε�χόυν επικυρωθει�  από�  δικήγό� ρό. 

Σε περι�πτωσή μή υπόβόλή� ς ενό� ς ή�  περισσό� τερων από�  τα ως α� νω στόιχει�α και δικαιόλόγήτικα�  πόυ
υπόβα� λλόνται  σε  ε�ντυπή  μόρφή� ,  πλήν  τής  πρωτό� τυπής  εγγυ� ήσής  συμμετόχή� ς,  δυ� ναται  να
συμπλήρω� νόνται και να υπόβα� λλόνται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  ζήτή� σόυν  τήν  από� συρσή  υπόβλήθει�σας  πρόσφόρα� ς,  πριν  τήν
καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς των πρόσφόρω� ν, με ε�γγραφό αι�τήμα τόυς πρός τήν αναθε�τόυσα
αρχή� ,  σε  μόρφή�  ήλεκτρόνικόυ�  αρχει�όυ  Portable Document Format (PDF)24 πόυ  υπόβα� λλεται
συ� μφωνα με τις περ. ii) ή�  iv)  τής παρ. β τόυ α� ρθρόυ 4.2. τής παρόυ� σας,25  με�σω τής λειτόυργικό� τήτας
«Επικόινωνι�α»  τόυ  υπόσυστή� ματός.  Πιστόπόιήμε�νός  χρή� στής  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς,  χωρι�ς  να
απαιτει�ται  από� φασή  τής  τελευται�ας,  πρόβαι�νει  στήν  από� ρριψή  τής  σχετική� ς  ήλεκτρόνική� ς
πρόσφόρα� ς στό υπόσυ� στήμα πριν τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς τής πρόσφόρα� ς. Κατό� πιν, ό
όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  δυ� ναται  να  υπόβα� λει  εκ  νε�όυ  πρόσφόρα�  με�σω  τόυ  υπόσυστή� ματός  ε�ως  τήν
καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς  των πρόσφόρω� ν.
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Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού

α) Μετα�  τήν  καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α  υπόβόλή� ς  πρόσφόρω� ν,  ό� πως  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  τής
παρόυ� σας, και πριν από�  τήν ήλεκτρόνική�  απόσφρα� γισή, πιστόπόιήμε�νός χρή� στής τής Αναθε�τόυσας
Αρχή� ς  μεταβιβα� ζει τήν αρμόδιό� τήτα διαχει�ρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ�  διαγωνισμόυ�  σε πιστόπόιήμε�νό
χρή� στή τής Επιτρόπή� ς Διαγωνισμόυ� .

β) Η  αναθε�τόυσα  αρχή�  διαβιβα� ζει  στόν  Πρό� εδρό  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  τόυς  κλειστόυ� ς
φακε�λόυς   με  τις  πρωτό� τυπες  εγγυή� σεις  συμμετόχή� ς,  πόυ  ε�χόυν  πρόσκόμιστει�,  πριν  από�  τήν
ήμερόμήνι�α  και  ω� ρα  απόσφρα� γισής  των  πρόσφόρω� ν  πόυ  όρι�ζεται,  όμόι�ως,  στό  α� ρθρό  18  τής
παρόυ� σας.  

Η  Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� 26, κατα�  τήν ήμερόμήνι�α και ω� ρα πόυ όρι�ζεται στό α� ρθρό 18, πρόβαι�νει σε
ήλεκτρόνική�  απόσφρα� γισή  τόυ  υπόφακε�λόυ  «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς»  και  τόυ  υπόφακε�λόυ
“Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� ”,  χωρι�ς  να  παρε�χει  στόυς  πρόσφε�ρόντες  πρό� σβασή  στα  υπόβλήθε�ντα
δικαιόλόγήτικα�  συμμετόχή� ς ή�  στις υπόβλήθει�σες όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς.

γ)  Μετα�  τήν ως α� νω απόσφρα� γισή, και πριν από�  τήν ε�κδόσή όπόιασδή� πότε από� φασής σχετικα�  με
τήν αξιόλό�γήσή των πρόσφόρω� ν τής παρόυ� σας, ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , πρόβαι�νει στις ακό� λόυθες
ενε�ργειες27:

(i) αναρτα�  στόν ήλεκτρόνικό�  χω� ρό «Συνήμμε�να Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� », τόν σχετικό�  κατα� λόγό
πρόσφερό� ντων, ό� πως αυτό� ς παρα� γεται από�  τό υπόσυ� στήμα, με δικαι�ωμα πρό� σβασής μό� νόν στόυς
πρόσφε�ρόντες, 

ii)  ελε�γχει  εα� ν  πρόσκόμι�στήκαν  όι  απαιτόυ� μενες  πρωτό� τυπες  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς  συμμετόχή� ς
συ� μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ α� ρθρόυ 3 τής παρόυ� σας.  Η πρόσφόρα�  όικόνόμικόυ�  φόρε�α πόυ
παρε�λειψε ει�τε  να πρόσκόμι�σει  τήν απαιτόυ� μενή πρωτό� τυπή εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς,  σε  περι�πτωσή
υπόβόλή� ς ε�γχαρτής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς, ει�τε να υπόβα� λει τήν απαιτόυ� μενή εγγυ� ήσή ήλεκτρόνική� ς
ε�κδόσής στόν όικει�ό ήλεκτρόνικό�  (υπό� )-φα� κελό με�χρι τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς των
πρόσφόρω� ν, απόρρι�πτεται ως απαρα� δεκτή, μετα�  από�  γνω� μή τής Επιτρόπή� ς Διαγωνισμόυ� ,  ή όπόι�α
συντα� σσει  πρακτικό� ,  στό  όπόι�ό  περιλαμβα� νόνται  τα  απότελε�σματα  τόυ  ανωτε�ρω  ελε�γχόυ  και
υπόβα� λλει  στήν  αναθε�τόυσα  αρχή�  τό  σχετικό�  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό,  ως  “εσωτερικό� ”,  με�σω  τής
λειτόυργι�ας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστή� ματός, πρός ε�γκρισή για τή λή� ψή από� φασής από� ρριψής τής
πρόσφόρα� ς, συ� μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016. 
Μετα�  τήν ε�κδόσή τής από� φασής ε�γκρισής τόυ ανωτε�ρω πρακτικόυ�  για τήν από� ρριψή τής πρόσφόρα� ς,
ή αναθε�τόυσα αρχή�  κόινόπόιει� τήν από� φασή σε ό� λόυς τόυς πρόσφε�ρόντες.
Η  από� φασή  από� ρριψής  τής  πρόσφόρα� ς  εκδι�δεται  πριν  από�  τήν  ε�κδόσή  όπόιασδή� πότε  α� λλής
από� φασής σχετικα�  με τήν αξιόλό�γήσή των πρόσφόρω� ν τής παρόυ� σας διαδικασι�ας.28 

iii)  Στή  συνε�χεια  διαβιβα� ζει  τόν  σχετικό�  κατα� λόγό  πρόσφερό� ντων,  κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας,  στήν
αναθε�τόυσα  αρχή�  και  στόυς  πρόσφε�ρόντες,  πρόκειμε�νόυ  να  λα� βόυν  γνω� σή  και  αναρτα�  στόν
ήλεκτρόνικό�  χω� ρό  «Συνήμμε�να  Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� »,  τόν  ως  α� νω  κατα� λόγό,  με  δικαι�ωμα
πρό� σβασής μό� νό στόυς πρόσφε�ρόντες.

δ) Ακόλόυ� θως, ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  πρόβαι�νει, κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας, σε ε�λεγχό τής όλό�γραφής
και αριθμήτική� ς αναγραφή� ς  των επιμε�ρόυς πόσόστω� ν ε�κπτωσής και τής όμαλή� ς μεταξυ�  τόυς σχε�σής,
βα� σει τής παραγωγή� ς σχετικόυ�  ψήφιακόυ�  αρχει�όυ, με�σα από�  τό υπόσυ� στήμα. 
Για τήν εφαρμόγή�  τόυ ελε�γχόυ όμαλό� τήτας, χρήσιμόπόιει�ται από�  τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  ή με�σή
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ε�κπτωσή πρόσφόρα� ς (Εμ), συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στα α� ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

ε) Όλες όι όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς, μετα�  τις τυχό� ν αναγκαι�ες διόρθω� σεις, καταχωρι�ζόνται, κατα�  τή
σειρα�  μειόδόσι�ας, στό πρακτικό�  τής επιτρόπή� ς. 

στ) Στή συνε�χεια, ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , τήν ι�δια ήμε�ρα, ελε�γχει τα δικαιόλόγήτικα�  συμμετόχή� ς
τόυ α� ρθρόυ 24.2 τής παρόυ� σας, κατα�  τή σειρα�  τής μειόδόσι�ας, αρχι�ζόντας από�  τόν πρω� τό μειόδό� τή.
Αν ή όλόκλή� ρωσή τόυ ελε�γχόυ αυτόυ�  δεν ει�ναι δυνατή�  τήν ι�δια με�ρα, λό�γω τόυ μεγα� λόυ αριθμόυ�  των
πρόσφόρω� ν, ελε�γχόνται τόυλα� χιστόν όι δε�κα (10) πρω� τες κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας. Στήν περι�πτωσή
αυτή�   ή διαδικασι�α συνεχι�ζεται τις επό� μενες εργα� σιμες ήμε�ρες29.

ζ) Η Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , παρα� λλήλα με τις ως α� νω ενε�ργειες, επικόινωνει�  με τόυς εκδό� τες πόυ
αναγρα� φόνται στις υπόβλήθει�σες εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς, πρόκειμε�νόυ να διαπιστω� σει τήν εγκυρό� τήτα�
τόυς.30 Αν  διαπιστωθει�  πλαστό� τήτα  εγγυήτική� ς  επιστόλή� ς,  ό  υπόψή� φιός  απόκλει�εται  από�  τόν
διαγωνισμό� , υπόβα� λλεται μήνυτή� ρια αναφόρα�  στόν αρμό� διό εισαγγελε�α. 

η) Η  περιγραφό� μενή  διαδικασι�α  καταχωρει�ται  στό  πρακτικό�  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  ή�  σε
παρα� ρτήμα�  τόυ, πόυ υπόγρα� φεται από�  τόν Πρό� εδρό και τα με�λή τής.

Ως ασυνή� θιστα χαμήλε�ς πρόσφόρε�ς, τεκμαι�ρόνται όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς πόυ εμφανι�ζόυν από� κλισή
μεγαλυ� τερή των δε�κα (10) πόσόστιαι�ων μόνα� δων από�  τόν με�σό ό� ρό τόυ συνό� λόυ των εκπτω� σεων
των παραδεκτω� ν πρόσφόρω� ν πόυ υπόβλή� θήκαν. 

Η αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται να κρι�νει ό� τι συνιστόυ� ν ασυνή� θιστα χαμήλε�ς πρόσφόρε�ς και πρόσφόρε�ς 
με μικρό� τερή ή�  καθό� λόυ από� κλισή από�  τό ως α� νω ό� ριό.31

Στις  παραπα� νω  περιπτω� σεις,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  απαιτει�  από�  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  να
εξήγή� σόυν  τήν  τιμή�  ή�  τό  κό� στός  πόυ  πρότει�νόυν  στήν  πρόσφόρα�  τόυς,  εντό� ς  απόκλειστική� ς
πρόθεσμι�ας  ει�κόσι  (20)  ήμερω� ν  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  σχετική� ς  πρό� σκλήσής,  ή  όπόι�α
απόστε�λλεται με�σω τής λειτόυργι�ας «Επικόινωνι�α» τόυ υπόσυστή� ματός. 

Αν όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν ανταπόκριθει�  στή σχετική�  πρό� σκλήσή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς εντό� ς τής
α� νω πρόθεσμι�ας και δεν υπόβα� λλει εξήγή� σεις,  ή πρόσφόρα�  τόυ απόρρι�πτεται ως μή κανόνική�  και
καταπι�πτει  υπε�ρ  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  ή  εγγυήτική�  επιστόλή�  συμμετόχή� ς.  Αν  όι  εξήγή� σεις  δεν
γι�νόυν  απόδεκτε�ς,  ή  πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται,  ωστό� σό  δεν  καταπι�πτει  ή  εγγυήτική�  επιστόλή�
συμμετόχή� ς.

Οι  παρεχό� μενες  εξήγή� σεις  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  όι  όπόι�ες  υπόβα� λλόνται,  όμόι�ως,  με�σω  τής
λειτόυργι�ας « Επικόινωνι�α», ιδι�ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό�  όικόνόμικω� ν μεγεθω� ν, με τις όπόι�ες ό
πρόσφε�ρων  διαμό� ρφωσε  τήν  πρόσφόρα�  τόυ,  απότελόυ� ν  δεσμευτικε�ς  συμφωνι�ες  και  τμή� μα  τής
συ� μβασής ανα� θεσής πόυ δεν μπόρόυ� ν να μεταβλήθόυ� ν καθ’ ό� λή τή δια� ρκεια εκτε�λεσής τής συ� μβασής.

Κατα�  τα λόιπα�  εφαρμό� ζόνται τα αναλυτικα�  αναφερό� μενα στα α� ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016

Η Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  όλόκλήρω� νει τή συ� νταξή τόυ σχετικόυ�  πρακτικόυ�  με τό απότε�λεσμα τής
διαδικασι�ας, με τό όπόι�ό εισήγει�ται τήν ανα� θεσή τής συ� μβασής στόν μειόδό� τή (ή�  τή μαται�ωσή τής
διαδικασι�ας), και υπόβα� λλει στήν αναθε�τόυσα αρχή�  τό σχετικό�  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό, ως “εσωτερικό� ”,
πρός  ε�γκρισή, μεταβιβα� ζόντας  παρα� λλήλα  ξανα�  τήν  αρμόδιό� τήτα  διαχει�ρισής  τόυ  ήλεκτρόνικόυ�
διαγωνισμόυ�  στόν αρμό� διό πιστόπόιήμε�νό χρή� στή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς. 

Η απόδόχή�  ή�  από� ρριψή των εξήγή� σεων των όικόνόμικω� ν φόρε�ων, κατό� πιν γνω� μής τής Επιτρόπή� ς
Διαγωνισμόυ� 32,  ή όπόι�α περιλαμβα� νεται στό ως α� νω πρακτικό� ,  ενσωματω� νεται στήν από� φασή τής
επό� μενής περι�πτωσής (θ). Για τήν εξε�τασή των εξήγή� σεων δυ� ναται να συγκρότόυ� νται και ε�κτακτες
επιτρόπε�ς ή�  όμα� δες εργασι�ας, κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 221 ν. 4412/2016.
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θ) Στή συνε�χεια, ή αναθε�τόυσα αρχή�  κόινόπόιει� τήν από� φασή ε�γκρισής τόυ πρακτικόυ�  σε ό� λόυς τόυς
πρόσφε�ρόντες,  εκτό� ς  από�  εκει�νόυς,  όπόι�όι  απόκλει�στήκαν  όριστικα� ,  λό�γω  μή  υπόβόλή� ς  ή�
πρόσκό� μισής τής πρωτό� τυπής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς, συ� μφωνα με τήν περι�πτωσή (γ) τής παρόυ� σας
παραγρα� φόυ  4.1  και  παρε�χει  πρό� σβασή  στα  υπόβλήθε�ντα  δικαιόλόγήτικα�  συμμετόχή� ς  και  στις
όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς των λόιπω� ν πρόσφερό� ντων. Κατα�  τής από� φασής αυτή� ς χωρει� πρόδικαστική�
πρόσφυγή� , κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρα� γραφό 4.3 τής παρόυ� σής.

ι) Επισήμαι�νεται, τε�λός, ό� τι, σε περι�πτωσή πόυ όι πρόσφόρε�ς ε�χόυν τήν ι�δια ακριβω� ς τιμή�  (ισό� τιμες),
ή αναθε�τόυσα αρχή�  επιλε�γει τόν (πρόσωρινό� ) ανα� δόχό με κλή� ρωσή μεταξυ�  των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ υπε�βαλαν  ισό� τιμες  πρόσφόρε�ς.  Η  κλή� ρωσή γι�νεται  ενω� πιόν  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  και
παρόυσι�α των όικόνόμικω� ν φόρε�ων πόυ υπε�βαλαν τις ισό� τιμες πρόσφόρε�ς, σε ήμε�ρα και ω� ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθει�  με�σω τής λειτόυργικό� τήτας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστή� ματός.
Τα απότελε�σματα τής ως α� νω κλή� ρωσής ενσωματω� νόνται, όμόι�ως, στήν από� φασή τής πρόήγόυ� μενής
περι�πτωσής (θ).

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

α) Μετα�  από�  τήν  αξιόλό�γήσή  των  πρόσφόρω� ν,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  πρόσκαλει�,  στό  πλαι�σιό  τής
παρόυ� σας  ήλεκτρόνική� ς  διαδικασι�ας  συ� ναψής  συ� μβασής  και  με�σω  τής  λειτόυργικό� τήτας  τής
«Επικόινωνι�ας», τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό να υπόβα� λει εντό� ς πρόθεσμι�ας δε�κα (10) ήμερω� ν 33 από�  τήν
κόινόπόι�ήσή  τής  σχετική� ς  ε�γγραφής  ειδόπόι�ήσής  σε  αυτό� ν τα  πρόβλεπό� μενα,  στό  α� ρθρό  23  τής
παρόυ� σας, απόδεικτικα�  με�σα (δικαιόλόγήτικα�  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ) και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα
νόμιμόπόι�ήσής.34 Ο  πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός  δυ� ναται  να  υπόβα� λει,  εντό� ς  τής  ως  α� νω  πρόθεσμι�ας,
αι�τήμα, πρός τήν αναθε�τόυσα αρχή� , για παρα� τασή�  τής, συνόδευό� μενό από�  απόδεικτικα�  ε�γγραφα περι�
αι�τήσής χόρή� γήσής δικαιόλόγήτικω� ν  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ.  Στήν περι�πτωσή αυτή�  ή  αναθε�τόυσα
αρχή�  παρατει�νει τήν πρόθεσμι�α υπόβόλή� ς αυτω� ν, για ό� σό χρό� νό απαιτήθει� για τή χόρή� γήσή�  τόυς από�
τις αρμό� διες δήμό� σιες αρχε�ς. 

β) Τα  δικαιόλόγήτικα�  τόυ  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ  υπόβα� λλόνται  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α
ήλεκτρόνικα� , με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας» στήν αναθε�τόυσα αρχή� , δεν απαιτει�ται
να  πρόσκόμισθόυ� ν  και  σε  ε�ντυπή  μόρφή�  και  γι�νόνται  απόδεκτα� ,  ανα�  περι�πτωσή,  εφό� σόν
υπόβα� λλόνται, συ� μφωνα με τα πρόβλεπό� μενα στις διατα� ξεις: 

i)  ει�τε  των α� ρθρων 13,  14 και 28 τόυ ν.  4727/2020 περι�  ήλεκτρόνικω� ν δήμόσι�ων εγγρα� φων πόυ
φε�ρόυν  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  ή�  σφραγι�δα,  και,  εφό� σόν  πρό� κειται  για  αλλόδαπα�  δήμό� σια
ήλεκτρόνικα�  ε�γγραφα, εα� ν φε�ρόυν επισήμει�ωσή e-Apostille 

ii)  ει�τε  των α� ρθρων 15  και  2735 τόυ  ν.  4727/2020 περι�  ήλεκτρόνικω� ν  ιδιωτικω� ν  εγγρα� φων πόυ
φε�ρόυν ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  ή�  σφραγι�δα

iii) ει�τε τόυ α� ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό� πως ισχυ� ει περι�  βεβαι�ωσής τόυ γνήσι�όυ τής υπόγραφή� ς-
επικυ� ρωσής των αντιγρα� φων

iv) ει�τε τής παρ.  2 τόυ α� ρθρόυ 3736 τόυ ν.  4412/2016,  περι�  χρή� σής ήλεκτρόνικω� ν υπόγραφω� ν σε
ήλεκτρόνικε�ς διαδικασι�ες δήμόσι�ων συμβα� σεων,  
 
v) ει�τε τής παρ. 13 τόυ α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περι�  συνυπόβόλή� ς υπευ� θυνής δή� λωσής στήν
περι�πτωσή απλή� ς φωτότυπι�ας ιδιωτικω� ν εγγρα� φων37. 

Επιπλε�όν δεν πρόσκόμι�ζόνται σε ε�ντυπή μόρφή�  τα ΦΕΚ και ενήμερωτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και
α� λλα  ε�ντυπα,  εταιρικα�  ή�  μή,  με  ειδικό�  τεχνικό�  περιεχό� μενό,  δήλαδή�  ε�ντυπα  με  αμιγω� ς  τεχνικα�
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χαρακτήριστικα� , ό� πως αριθμόυ� ς, απόδό� σεις σε διεθνει�ς μόνα� δες, μαθήματικόυ� ς τυ� πόυς και σχε�δια.

Τα ως α� νω στόιχει�α και δικαιόλόγήτικα�  καταχωρι�ζόνται από�  αυτό� ν σε μόρφή�  ήλεκτρόνικω� ν αρχει�ων
με μόρφό� τυπό PDF.

[Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ορίζει  επίσης  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  δύναται  να  καταχωρίζει
ηλεκτρονικά  αρχεία  άλλων  μορφότυπων,  εφόσον  αυτό  απαιτείται  ή  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
καλύτερη  αποτύπωση,   αξιολόγηση  ή  αξιοποίηση  της  πληροφορίας  που  αυτό  περιέχει  (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)38 

β.1) Εντό� ς τής πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς των δικαιόλόγήτικω� ν κατακυ� ρωσής και τό αργό� τερό ε�ως τήν
τρι�τή  εργα� σιμή  ήμε�ρα  από�  τήν  καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α  ήλεκτρόνική� ς  υπόβόλή� ς  τόυς,
πρόσκόμι�ζόνται με ευθυ� νή τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, στήν αναθε�τόυσα αρχή� , σε ε�ντυπή μόρφή�  και σε
κλειστό�  φα� κελό,  στόν  όπόι�ό  αναγρα� φεται  ό  απόστόλε�ας,  τα  στόιχει�α  τόυ  διαγωνισμόυ�  και  ως
παραλή� πτής ή Επιτρόπή� , τα στόιχει�α και δικαιόλόγήτικα� , τα όπόι�α απαιτει�ται να πρόσκόμισθόυ� ν σε
ε�ντυπή μόρφή�  (ως πρωτό� τυπα ή�  ακριβή�  αντι�γραφα).39

Τε�τόια στόιχει�α και δικαιόλόγήτικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  αυτα�  πόυ δεν υπα� γόνται  στις  διατα� ξεις  τόυ α� ρθρόυ 11 παρ.  2 τόυ ν.  2690/1999,  ό� πως ισχυ� ει,
(ενδεικτικα�  συμβόλαιόγραφικε�ς ε�νόρκες βεβαιω� σεις ή�  λόιπα�  συμβόλαιόγραφικα�  ε�γγραφα) 

ii)  ιδιωτικα�  ε�γγραφα  τα  όπόι�α  δεν  ε�χόυν  επικυρωθει�  από�  δικήγό� ρό  ή�  δεν  φε�ρόυν  θεω� ρήσή  από�
υπήρεσι�ες  και  φόρει�ς  τής  περι�πτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ή�  δεν
συνόδευ� όνται από�  υπευ� θυνή δή� λωσή για τήν ακρι�βεια�  τόυς,  καθω� ς και 

iii) τα ε�ντυπα ε�γγραφα πόυ φε�ρόυν τή Σφραγι�δα τής Χα� γής (Apostille) ή�  πρόξενική�  θεω� ρήσή και δεν
ει�ναι επικυρωμε�να από�  δικήγό� ρό.

Σήμειω� νεται ό� τι  στα αλλόδαπα�  δήμό� σια ε�γγραφα και  δικαιόλόγήτικα�  εφαρμό� ζεται  ή Συνθή� κή τής
Χα� γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρω� θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό� σόν συντα� σσόνται σε κρα� τή
πόυ ε�χόυν πρόσχωρή� σει στήν ως α� νω Συνθή� κή, α� λλως φε�ρόυν πρόξενική�  θεω� ρήσή. Απαλλα� σσόνται
από�  τήν απαι�τήσή επικυ� ρωσής (με Apostille ή�  Πρόξενική�  Θεω� ρήσή) αλλόδαπα�  δήμό� σια ε�γγραφα ό� ταν
καλυ� πτόνται από�  διμερει�ς ή�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες πόυ ε�χει συνα� ψει ή Ελλα� δα (ενδεικτικα�  «Συ� μβασή
νόμική� ς συνεργασι�ας μεταξυ�  Ελλα� δας και Κυ� πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικό� ς ν.1548/1985, «Συ� μβασή
περι�  απαλλαγή� ς από τήν επικυ� ρωσή όρισμε�νων πρα� ξεων και εγγρα� φων – 15.09.1977» (κυρωτικό� ς
ν.4231/2014)).  Επι�σής  απαλλα� σσόνται  από�  τήν  απαι�τήσή  επικυ� ρωσής  ή�  παρό� μόιας  διατυ� πωσής
δήμό� σια  ε�γγραφα  πόυ  εκδι�δόνται  από�  τις  αρχε�ς  κρα� τόυς  με�λόυς  πόυ  υπα� γόνται  στόν  Καν  ΕΕ
2016/1191 για τήν απλόυ� στευσή των απαιτή� σεων για τήν υπόβόλή�  όρισμε�νων δήμόσι�ων εγγρα� φων
στήν ΕΕ, ό� πως, ενδεικτικα� ,  τό λευκό�  πόινικό�  μήτρω� ό, υπό�  τόν ό� ρό ό� τι τα σχετικα�  με τό γεγόνό� ς αυτό�
δήμό� σια  ε�γγραφα  εκδι�δόνται  για  πόλι�τή  τής  Ένωσής  από�  τις  αρχε�ς  τόυ  κρα� τόυς  με�λόυς  τής
ιθαγε�νεια� ς  τόυ.  Επι�σής,  γι�νόνται  υπόχρεωτικα�  απόδεκτα�  ευκρινή�  φωτόαντι�γραφα  εγγρα� φων πόυ
ε�χόυν  εκδόθει�  από�  αλλόδαπε�ς  αρχε�ς  και  ε�χόυν  επικυρωθει�  από�  δικήγό� ρό,  συ� μφωνα  με  τα
πρόβλεπό� μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  τόυ  α� ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  “Κω� δικας  Διόικήτική� ς
Διαδικασι�ας”, ό� πως αντικαταστα� θήκε ως α� νω με τό α� ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υπόβλήθόυ� ν  τα  παραπα� νω  δικαιόλόγήτικα�  ή�  υπα� ρχόυν  ελλει�ψεις  σε  αυτα�  πόυ
υπoβλή� θήκαν  ήλεκτρόνικα�  ή�  σε  ε�ντυπή  μόρφή� ,  εφό� σόν  απαιτει�ται,  συ� μφωνα  με  τα  ανωτε�ρω  ή
αναθε�τόυσα αρχή�  καλει� τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό να πρόσκόμι�σει τα ελλει�πόντα δικαιόλόγήτικα�  ή�  να
συμπλήρω� σει τα ή� δή υπόβλήθε�ντα ή�  να παρα� σχει διευκρινι�σεις, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 102 ν.
4412/2016, εντό� ς πρόθεσμι�ας δε�κα (10) ήμερω� ν από�  τήν κόινόπόι�ήσή τής σχετική� ς πρό� σκλήσής σε
αυτό� ν. Αν ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός υπόβα� λλει αι�τήμα πρός τήν αναθε�τόυσα αρχή�  για παρα� τασή τής
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ως α� νω πρόθεσμι�ας, τό όπόι�ό συνόδευ� εται με απόδεικτικα�  ε�γγραφα από�  τα όπόι�α να απόδεικνυ� εται
ό� τι ε�χει αιτήθει�  τή χόρή� γήσή των δικαιόλόγήτικω� ν, ή αναθε�τόυσα αρχή�  παρατει�νει τήν πρόθεσμι�α
υπόβόλή� ς των δικαιόλόγήτικω� ν για ό� σό χρό� νό απαιτήθει� για τή χόρή� γήσή των δικαιόλόγήτικω� ν από�
τις αρμό� διες δήμό� σιες αρχε�ς.
Τό παρό� ν εφαρμό� ζεται αναλό�γως και στις περιπτω� σεις πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  τυχό� ν ζήτή� σει τήν
πρόσκό� μισή  δικαιόλόγήτικω� ν  κατα�  τή  διαδικασι�α  αξιόλό�γήσής  των πρόσφόρω� ν  και  πριν  από�  τό
στα� διό  κατακυ� ρωσής,  κατ’  εφαρμόγή�  τής  δια� ταξής  τόυ  α� ρθρόυ  79  παρα� γραφός  5  εδα� φιό  α΄  ν.
4412/2016, τήρόυμε�νων των αρχω� ν τής ι�σής μεταχει�ρισής και τής διαφα� νειας.40

δ) Αν, κατα�  τόν ε�λεγχό των υπόβλήθε�ντων δικαιόλόγήτικω� ν, διαπιστωθει� ό� τι:
i)  τα  στόιχει�α  πόυ  δήλω� θήκαν  με  τό  Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό  Συ� μβασής  (ΕΕΕΣ),  ει�ναι  εκ
πρόθε�σεως απατήλα�  ή�  ό� τι ε�χόυν υπόβλήθει� πλαστα�  απόδεικτικα�  στόιχει�α41    ή�
ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυ� ν  στό  πρόκαθόρισμε�νό  χρόνικό�  δια� στήμα  τα  απαιτόυ� μενα  πρωτό� τυπα  ή�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιόλόγήτικω� ν, ή�
iii) αν από�  τα δικαιόλόγήτικα�  πόυ πρόσκόμι�σθήκαν νόμι�μως και εμπρόθε�σμως, δεν απόδεικνυ� όνται όι
ό� ρόι και όι πρόυ8 πόθε�σεις συμμετόχή� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ� σας, 42 

απόρρι�πτεται ή πρόσφόρα�  τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας αρχή� ς ή
εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς  τόυ και ή κατακυ� ρωσή γι�νεται στόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε τήν αμε�σως
επό� μενή  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμική�  α� πόψή  πρόσφόρα�  βα� σει  τής  τιμή� ς,  τήρόυμε�νής  τής
ανωτε�ρω διαδικασι�ας.

Σε περι�πτωσή ε�γκαιρής και πρόσή� κόυσας ενήμε�ρωσής τής αναθε�τόυσας αρχή� ς για μεταβόλε�ς στις
πρόυ8 πόθε�σεις  τις όπόι�ες  ό  πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός ει�χε  δήλω� σει  με τό Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) ό� τι πλήρόι� και όι όπόι�ες επή� λθαν ή�  για τις όπόι�ες ε�λαβε γνω� σή με�χρι τή συ� ναψή τής
συ� μβασής (όψιγενει�ς μεταβόλε�ς),  δεν καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας αρχή� ς ή πρόσκόμισθει�σα,
συ� μφωνα με τό α� ρθρό 15 τής παρόυ� σας, εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς.43,.

Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν υπε�βαλε αλήθή�  ή�  ακριβή�  δή� λωσή, ή�  αν κανε�νας από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες δεν πρόσκόμι�ζει ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απαιτόυ� μενα ε�γγραφα και δικαιόλόγήτικα� ,
ή�  αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν απόδει�ξει ό� τι:  α) δεν βρι�σκεται σε μια από�  τις καταστα� σεις
πόυ αναφε�ρόνται στό α� ρθρό 22.Α και β) πλήρόι� τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλόγή� ς των α� ρθρων 22.Β ε�ως
22.Ε, ό� πως αυτα�  ε�χόυν καθόριστει� στήν παρόυ� σα , ή διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής ματαιω� νεται.

Η διαδικασι�α ελε�γχόυ των ως α� νω δικαιόλόγήτικω� ν όλόκλήρω� νεται με τή συ� νταξή πρακτικόυ�  από�
τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , στό όπόι�ό αναγρα� φεται ή τυχό� ν συμπλή� ρωσή δικαιόλόγήτικω� ν κατα�  τα
όριζό� μενα στις παραγρα� φόυς (α) και (γ) τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ.44 Η Επιτρόπή� , στή συνε�χεια,  τό κόινό-
πόιει�, με�σω τής «λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας», στό απόφαινό� μενό ό� ργανό τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς για τή λή� ψή από� φασής ει�τε κατακυ� ρωσής τής συ� μβασής ει�τε μαται�ωσής τής διαδικασι�ας, ανα�
περι�πτωσή.

Τα απότελε�σματα τόυ ελε�γχόυ των δικαιόλόγήτικω� ν τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ επικυρω� νόνται με
τήν από� φασή κατακυ� ρωσής τόυ α� ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,45 ή� τόι με τήν από� φασή τόυ πρόήγόυ� μενόυ
εδαφι�όυ, στήν όπόι�α αναφε�ρόνται υπόχρεωτικα�  όι πρόθεσμι�ες για τήν αναστόλή�  τής συ� ναψής συ� μβα-
σής, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 360 ε�ως 372 τόυ ιδι�όυ νό� μόυ.46 

Η αναθε�τόυσα αρχή�  κόινόπόιει�   τήν  από� φασή κατακυ� ρωσής, μαζι�  με αντι�γραφό ό� λων των πρακτι-
κω� ν τής διαδικασι�ας ελε�γχόυ και αξιόλό�γήσής των πρόσφόρω� ν σε ό� λόυς τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς
πόυ ε�λαβαν με�ρός στή διαδικασι�α ανα� θεσής,  εκτό� ς  από�  τόυς όριστικω� ς απόκλεισθε�ντες και ιδι�ως
ό� σόυς απόκλει�στήκαν όριστικα�  δυνα� μει τής παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και τής αντι�στόι-
χής περ. γ τής παραγρα� φόυ 4.1 τής παρόυ� σας,47 με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας», και
επιπλε�όν αναρτα�  τα δικαιόλόγήτικα�  τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ στόν χω� ρό «Συνήμμε�να Ηλεκτρόνικόυ�
Διαγωνισμόυ� ».
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ε)   Η από� φασή κατακυ� ρωσής καθι�σταται όριστική� , εφό� σόν συντρε�ξόυν όι ακό� λόυθες πρόυ8 πόθε�σεις:48

i. ή από� φασή κατακυ� ρωσής ε�χει κόινόπόιήθει�, συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω,

ii. παρε�λθει  α� πρακτή  ή  πρόθεσμι�α  α� σκήσής  πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  ή�  σε  περι�πτωσή
α� σκήσής, παρε�λθει α� πρακτή ή πρόθεσμι�α α� σκήσής αι�τήσής αναστόλή� ς κατα�  τής από� φασής
τής  ΑΕΠΠ και  σε  περι�πτωσή α� σκήσής αι�τήσής αναστόλή� ς  κατα�  τής από� φασής τής ΑΕΠΠ,
εκδόθει�  από� φασή επι�  τής αι�τήσής, με τήν επιφυ� λαξή τής χόρή� γήσής πρόσωρινή� ς διαταγή� ς,
συ� μφωνα  με  ό� σα  όρι�ζόνται  στό  τελευται�ό  εδα� φιό  τής  παρ.  4  τόυ  α� ρθρόυ  372  τόυ  ν.
4412/2016,

iii. ε�χει  όλόκλήρωθει�  επιτυχω� ς  ό  πρόσυμβατικό� ς  ε�λεγχός  από�  τό  Ελεγκτικό�  Συνε�δριό,
συ� μφωνα με τα α� ρθρα 324 ε�ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφό� σόν απαιτει�ται49, και

iv.  ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός ε�χει υπόβα� λλει, ε�πειτα από�  σχετική�  πρό� σκλήσή τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς,  με�σω  τής  λειτόυργικό� τήτας  τής  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστή� ματός,  υπευ� θυνή
δή� λωσή, πόυ υπόγρα� φεται συ� μφωνα με ό� σα όρι�ζόνται στό α� ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν
όπόι�α  δήλω� νεται  ό� τι,  δεν ε�χόυν επε�λθει  στό πρό� σωπό�  τόυ όψιγενει�ς  μεταβόλε�ς,  κατα�  τήν
ε�ννόια  τόυ  α� ρθρόυ  104  τόυ  ι�διόυ  νό� μόυ,  και  μό� νόν  στήν  περι�πτωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυ�
ελε�γχόυ ή�  τής α� σκήσής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς κατα�  τής από� φασής κατακυ� ρωσής.

Η  υπευ� θυνή  δή� λωσή  ελε�γχεται  από�  τήν  αναθε�τόυσα  αρχή�  και  μνήμόνευ� εται  στό  συμφωνήτικό� .
Εφό� σόν δήλωθόυ� ν όψιγενει�ς μεταβόλε�ς, ή δή� λωσή ελε�γχεται από�  τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , ή όπόι�α
εισήγει�ται πρός τό αρμό� διό απόφαινό� μενό ό� ργανό.

Μετα�  από�  τήν  όριστικόπόι�ήσή  τής  από� φασής  κατακυ� ρωσής,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  πρόσκαλει�  τόν
ανα� δόχό, με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής “Επικόινωνι�ας” τόυ υπόσυστή� ματός, να πρόσε�λθει για τήν
υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� , θε�τόντα� ς τόυ πρόθεσμι�α δεκαπε�ντε (15) ήμερω� ν από�  τήν κόινόπόι�ήσή
σχετική� ς ε�γγραφής ειδική� ς πρό� σκλήσής,50 πρόσκόμι�ζόντας και τήν απαιτόυ� μενή εγγυήτική�  επιστόλή�
καλή� ς  εκτε�λεσής.  Η  συ� μβασή  θεωρει�ται  συναφθει�σα  με  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  ως  α� νω  ειδική� ς
πρό� σκλήσής.51

Πριν από�  τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ�  υπόβα� λλεται ή υπευ� θυνή δή� λωσή τής κόινή� ς από� φασής
των Υπόυργω� ν Ανα� πτυξής και Επικρατει�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρη-
ση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εα� ν ό ανα� δόχός δεν πρόσε�λθει να υπόγρα� ψει τό συμφωνήτικό� , με�σα στήν πρόθεσμι�α πόυ όρι�ζεται
στήν  ειδική�  πρό� κλήσή, και  με  τήν  επιφυ� λαξή  αντικειμενικω� ν  λό�γων  ανωτε�ρας  βι�ας,  κήρυ� σσεται
ε�κπτωτός, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας αρχή� ς ή εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς τόυ και ακόλόυθει�ται ή
διαδικασι�α τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε τήν αμε�σως επό� μενή πλε�όν
συμφε�ρόυσα από�  όικόνόμική�  α� πόψή πρόσφόρα�  βα� σει τιμή� ς52.  Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες
δεν  πρόσε�λθει  για  τήν  υπόγραφή�  τόυ  συμφωνήτικόυ� ,  ή  διαδικασι�α  ανα� θεσής  τής  συ� μβασής
ματαιω� νεται, συ� μφωνα με τήν περι�πτωσή β τής παραγρα� φόυ 1 τόυ α� ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

Η  αναθε�τόυσα  αρχή�  μπόρει�,  στήν  περι�πτωσή  αυτή� ν,  να  αναζήτή� σει  απόζήμι�ωσή,  πε�ρα  από�  τήν
καταπι�πτόυσα εγγυήτική�  επιστόλή� , ιδι�ως δυνα� μει των α� ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 53

Εα� ν ή αναθε�τόυσα αρχή�  δεν απευθυ� νει στόν ανα� δόχό τήν ως α� νω ειδική�  πρό� σκλήσή, εντό� ς χρόνικόυ�
διαστή� ματός εξή� ντα (60) ήμερω� ν από�  τήν όριστικόπόι�ήσή τής από� φασής κατακυ� ρωσής, και με τήν
επιφυ� λαξή τής υ� παρξής επιτακτικόυ�  λό�γόυ δήμό� σιόυ συμφε�ρόντός ή�  αντικειμενικω� ν λό�γων ανωτε�ρας
βι�ας, ό ανα� δόχός δικαιόυ� ται να απε�χει από�  τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� ,  χωρι�ς να εκπε�σει ή
εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς τόυ, καθω� ς και να αναζήτή� σει απόζήμι�ωσή ιδι�ως δυνα� μει των α� ρθρων 197 και
198 ΑΚ.54
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4.3  Προδικαστικές  Προσφυγές  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Κα� θε ενδιαφερό� μενός,  ό όπόι�ός ε�χει ή�  ει�χε συμφε�ρόν να τόυ ανατεθει�  ή συγκεκριμε�νή δήμό� σια
συ� μβασή  και  ε�χει  υπόστει�  ή�  ενδε�χεται  να  υπόστει�  ζήμι�α  από�  εκτελεστή�  πρα� ξή  ή�  παρα� λειψή  τής
αναθε�τόυσας  αρχή� ς  κατα�  παρα� βασή  τής  ευρωπαι8κή� ς  ενωσιακή� ς  ή�  εσωτερική� ς  νόμόθεσι�ας  στόν
τόμε�α των δήμόσι�ων συμβα� σεων, ε�χει δικαι�ωμα να πρόσφυ� γει στήν Αρχή�  Εξε�τασής Πρόδικαστικω� ν
Πρόσφυγω� ν (ΑΕΠΠ), συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στα α� ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφό� μενός με πρόδικαστική�  πρόσφυγή� , κατα�  πρα� ξής ή�  παρα� λειψής τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς,  πρόσδιόρι�ζόντας ειδικω� ς τις νόμικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις πόυ δικαιόλόγόυ� ν τό αι�τήμα�
τόυ55.

Σε περι�πτωσή πρόσφυγή� ς κατα�  πρα� ξής τής αναθε�τόυσας αρχή� ς,  ή πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής
πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς ει�ναι:
(α) δε�κα  (10)  ήμε�ρες  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  πρόσβαλλό� μενής  πρα� ξής  στόν  ενδιαφερό� μενό
όικόνόμικό�  φόρε�α αν ή πρα� ξή κόινόπόιή� θήκε με ήλεκτρόνικα�  με�σα ή�  τήλεόμόιότυπι�α ή�  
(β) δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  πρόσβαλλό� μενής  πρα� ξής  σε  αυτό� ν  αν
χρήσιμόπόιή� θήκαν α� λλα με�σα επικόινωνι�ας, α� λλως  
(γ) δε�κα (10) ήμε�ρες από�  τήν πλή� ρή, πραγματική�  ή�  τεκμαιρό� μενή, γνω� σή τής πρα� ξής πόυ βλα� πτει τα
συμφε�ρόντα  τόυ  ενδιαφερό� μενόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α.  Ειδικα�  για  τήν  α� σκήσή  πρόσφυγή� ς  κατα�
πρόκή� ρυξής, ή πλή� ρής γνω� σή αυτή� ς τεκμαι�ρεται μετα�  τήν πα� ρόδό δεκαπε�ντε (15) ήμερω� ν από�  τή
δήμόσι�ευσή στό ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περι�πτωσή παρα� λειψής πόυ απόδι�δεται στήν αναθε�τόυσα αρχή� , ή πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής
πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  ει�ναι  δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  από�  τήν  επόμε�νή  τής  συντε�λεσής  τής
πρόσβαλλό� μενής παρα� λειψής56.

Η πρόδικαστική�  πρόσφυγή� , συντα� σσεται υπόχρεωτικα�  με τή χρή� σή τόυ τυπόπόιήμε�νόυ εντυ� πόυ τόυ
Παραρτή� ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατι�θεται ήλεκτρόνικα�  στήν ήλεκτρόνική�  περιόχή�  τόυ
συγκεκριμε�νόυ διαγωνισμόυ�  με�σω τής λειτόυργικό� τήτας «Επικόινωνι�α»  τόυ υπόσυστή� ματός πρός
τήν Αναθε�τόυσα Αρχή� , επιλε�γόντας τήν ε�νδειξή «Πρόδικαστική�  Πρόσφυγή� » συ� μφωνα με α� ρθρό 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμό� σια Έργα. 

Οι πρόθεσμι�ες ως πρός τήν υπόβόλή�  των πρόδικαστικω� ν πρόσφυγω� ν και των παρεμβα� σεων αρχι�ζόυν
τήν επόμε�νή τής ήμε�ρας τής πρόαναφερθει�σας κατα�  περι�πτωσή κόινόπόι�ήσής ή�  γνω� σής και λή� γόυν
ό� ταν περα� σει όλό� κλήρή ή τελευται�α ήμε�ρα και ω� ρα 23:59:59 και, αν αυτή�  ει�ναι εξαιρετε�α ή�  Σα� ββατό,
ό� ταν περα� σει όλό� κλήρή ή επόμε�νή εργα� σιμή ήμε�ρα και ω� ρα 23:59:5957

Για τό παραδεκτό�  τής α� σκήσής τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς κατατι�θεται παρα� βόλό από�  τόν πρό-
σφευ� γόντα υπε�ρ τόυ Ελλήνικόυ�  Δήμόσι�όυ, συ� μφωνα με ό� σα όρι�ζόνται στό α� ρθρό 363 Ν. 4412/201658.
Η επιστρόφή�  τόυ παραβό� λόυ στόν πρόσφευ� γόντα γι�νεται: α) σε περι�πτωσή όλική� ς ή�  μερική� ς απόδό-
χή� ς τής πρόσφυγή� ς τόυ, β) ό� ταν ή αναθε�τόυσα αρχή�  ανακαλει� τήν πρόσβαλλό� μενή πρα� ξή ή�  πρόβαι�νει
στήν όφειλό� μενή ενε�ργεια πριν από�  τήν ε�κδόσή τής από� φασής τής ΑΕΠΠ επι�  τής πρόσφυγή� ς, γ) σε
περι�πτωσή παραι�τήσής τόυ πρόσφευ� γόντα από�  τήν πρόσφυγή�  τόυ ε�ως και δε�κα (10) ήμε�ρες από�  τήν
κατα� θεσή τής πρόσφυγή� ς. 

Η πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς και ή α� σκήσή�  τής κωλυ� όυν τή συ� ναψή
τής συ� μβασής επι� πόινή�  ακυρό� τήτας, ή όπόι�α διαπιστω� νεται με από� φασή τής ΑΕΠΠ μετα�  από�  α� σκήσή
πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μό� νή ή α� σκήσή τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς δεν κωλυ� ει τήν πρό� όδό τής διαγωνιστική� ς διαδικασι�ας,
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υπό�  τήν επιφυ� λαξή χόρή� γήσής από�  τό Κλιμα� κιό πρόσωρινή� ς πρόστασι�ας συ� μφωνα με τό α� ρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201759. 

Η πρόήγόυ� μενή παρα� γραφός δεν εφαρμό� ζεται στήν περι�πτωσή πόυ, κατα�  τή διαδικασι�α συ� ναψής τής
παρόυ� σας συ� μβασής, υπόβλήθει� μό� νό μι�α (1) πρόσφόρα� 60.

Μετα�  τήν,  κατα�  τα ως α� νω,  ήλεκτρόνική�  κατα� θεσή τής πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  ή  αναθε�τόυσα
αρχή� , με�σω τής λειτόυργι�ας ¨Επικόινωνι�α»:
 
α) Κόινόπόιει� τήν πρόσφυγή�  τό αργό� τερό ε�ως τήν επόμε�νή εργα� σιμή ήμε�ρα από�  τήν κατα� θεσή�  τής σε
κα� θε ενδιαφερό� μενό τρι�τό, ό όπόι�ός μπόρει� να θι�γεται από�  τήν απόδόχή�  τής πρόσφυγή� ς, πρόκειμε�νόυ
να ασκή� σει τό, πρόβλεπό� μενό από�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι�ωμα παρε�μβασή� ς
τόυ  στή  διαδικασι�α  εξε�τασής  τής  πρόσφυγή� ς,  για  τή  διατή� ρήσή  τής  ισχυ� ός  τής  πρόσβαλλό� μενής
πρα� ξής, πρόσκόμι�ζόντας ό� λα τα κρι�σιμα ε�γγραφα πόυ ε�χει στή δια� θεσή�  τόυ.

β) Διαβιβα� ζει στήν ΑΕΠΠ, τό αργό� τερό εντό� ς δεκαπε�ντε (15) ήμερω� ν από�  τήν ήμε�ρα κατα� θεσής, τόν
πλή� ρή φα� κελό τής υπό� θεσής, τα απόδεικτικα�  κόινόπόι�ήσής στόυς ενδιαφερό� μενόυς τρι�τόυς αλλα�  και
τήν Έκθεσή Από� ψεω� ν τής επι� τής πρόσφυγή� ς. Στήν Έκθεσή Από� ψεων ή αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�  να
παραθε�σει  αρχική�  ή�  συμπλήρωματική�  αιτιόλόγι�α  για τήν υπόστή� ριξή τής πρόσβαλλό� μενής με  τήν
πρόδικαστική�  πρόσφυγή�  πρα� ξής.

γ) Κόινόπόιει�  σε ό� λα τα με�ρή τήν ε�κθεσή από� ψεων, τις Ππρεμβα� σεις και τα σχετικα�  ε�γγραφα πόυ
τυχό� ν τή συνόδευ� όυν, με�σω τόυ ήλεκτρόνικόυ�  τό� πόυ τόυ διαγωνισμόυ�  τό αργό� τερό ε�ως τήν επόμε�νή
εργα� σιμή ήμε�ρα από�  τήν κατα� θεσή�  τόυς.

δ) Συμπλήρωματικα�  υπόμνή� ματα κατατι�θενται από�  όπόιόδή� πότε από�  τα με�ρή με�σω τής πλατφό� ρμας
τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  τό  αργό� τερό  εντό� ς  πε�ντε  (5)  ήμερω� ν  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  των  από� ψεων  τής
αναθε�τόυσας αρχή� ς61.

Η  α� σκήσή  τής  πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  απότελει�  πρόυ8 πό� θεσή  για  τήν  α� σκήσή  των  ε�νδικων
βόήθήμα� των τής αι�τήσής αναστόλή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρωσής τόυ α� ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα�
των εκτελεστω� ν πρα� ξεων ή�  παραλει�ψεων τής αναθε�τόυσας αρχή� ς62.

Β. Όπόιός ε�χει ε�ννόμό συμφε�ρόν μπόρει�  να ζήτή� σει, εφαρμόζό� μενων αναλόγικα�  των διατα� ξεων τόυ
π.δ. 18/1989, τήν αναστόλή�  τής εκτε�λεσής τής από� φασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυ� ρωσή�  τής ενω� πιόν
τόυ αρμόδι�όυ διόικήτικόυ�  δικαστήρι�όυ, τό όπόι�ό απόφαι�νεται αμετακλή� τως. Δικαι�ωμα α� σκήσής των
ι�διων ενδι�κων βόήθήμα� των ε�χει και ή αναθε�τόυσα αρχή�  αν ή ΑΕΠΠ κα� νει δεκτή�  τήν πρόδικαστική�
πρόσφυγή� . Με τα ε�νδικα βόήθή� ματα τής αι�τήσής αναστόλή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρωσής λόγι�ζόνται ως
συμπρόσβαλλό� μενες με τήν από� φασή τής ΑΕΠΠ και ό� λες όι συναφει�ς πρός τήν ανωτε�ρω από� φασή
πρα� ξεις ή�  παραλει�ψεις τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, εφό� σόν ε�χόυν εκδόθει� ή�  συντελεστει� αντιστόι�χως ε�ως
τή συζή� τήσή τής αι�τήσής αναστόλή� ς ή�  τήν πρω� τή συζή� τήσή τής αι�τήσής ακυ� ρωσής63. 

Η  α� σκήσή  τής  αι�τήσής  αναστόλή� ς  δεν  εξαρτα� ται  από�  τήν  πρόήγόυ� μενή  α� σκήσή  τής  αι�τήσής
ακυ� ρωσής. Η αι�τήσή αναστόλή� ς κατατι�θεται στό ως α� νω ακυρωτικό�  δικαστή� ριό με�σα σε πρόθεσμι�α
δε�κα  (10)  ήμερω� ν  από�   κόινόπόι�ήσή  ή�  τήν  πλή� ρή  γνω� σή  τής  από� φασής  επι�  τής  πρόδικαστική� ς
πρόσφυγή� ς και συζήτει�ται τό αργό� τερό εντό� ς τρια� ντα (30) ήμερω� ν από�  τήν κατα� θεσή�  τής. Η α� σκήσή
αι�τήσής  αναστόλή� ς  κωλυ� ει  τή  συ� ναψή  τής  συ� μβασής,  εκτό� ς  εα� ν  με  τήν  πρόσωρινή�  διαταγή�  ό
αρμό� διός δικαστή� ς απόφανθει�  διαφόρετικα� .  Για τήν α� σκήσή τής αιτή� σεως αναστόλή� ς κατατι�θεται
παρα� βόλό,  συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ τόυ Ν. 4412/2016. Με
τήν κατα� θεσή τής αιτή� σεως αναστόλή� ς ή πρόθεσμι�α α� σκήσής τής αι�τήσής ακυ� ρωσής διακό� πτεται και
αρχι�ζει από�  τήν επι�δόσή τής σχετική� ς από� φασής. Ο δια� δικός πόυ πε�τυχε υπε�ρ αυτόυ�  τήν αναστόλή�
τής εκτε�λεσής τής πρόσβαλλό� μενής πρα� ξής, όφει�λει με�σα σε πρόθεσμι�α δε�κα (10) ήμερω� ν από�  τήν
επι�δόσή τής από� φασής αυτή� ς, να ασκή� σει τήν αι�τήσή ακυ� ρωσής, διαφόρετικα�  αι�ρεται αυτόδικαι�ως ή
ισχυ� ς τής αναστόλή� ς. 
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Γ.  Διαφόρε�ς από�  τόν συγκεκριμε�νό διαγωνισμό�  πόυ ανακυ� πτόυν: 
α) από�  πρα� ξεις  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  όι  όπόι�ες  κόινόπόιόυ� νται  στόν  θιγό� μενό,  ή�  των  όπόι�ων
πρόκυ� πτει εκ με�ρόυς τόυ πλή� ρής γνω� σή, μετά την 1.9.2021, 
β) από�  παραλει�ψεις πόυ συντελόυ� νται από�  με�ρόυς τής, μετά την 1.9.2021, 

εκδικα� ζόνται  με  τις  νε�ες  ειδικε�ς  δικόνόμικε�ς  διατα� ξεις  τόυ  α� ρθρόυ  372  Ν.  4412/2016,  ό� πως
αντικαταστα� θήκε με τό α� ρθρό 138 Ν. 4782/202164, συ� μφωνα με τις όπόι�ες:
Με τό ι�διό δικό�γραφό δυ� ναται δικόνόμικα�  να ασκήθει�  αι�τήσή αναστόλή� ς εκτε�λεσής και ακυ� ρωσής
των απόφα� σεων τής ΑΕΠΠ.

Η πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή και ή α� σκήσή τής αι�τήσής ενω� πιόν τόυ αρμόδι�όυ δικαστήρι�όυ κωλυ� όυν,
εκ τόυ νό� μόυ, τή συ� ναψή τής συ� μβασής με�χρι τήν ε�κδόσή τής όριστική� ς δικαστική� ς από� φασής, εκτό� ς
εα� ν με πρόσωρινή�  διαταγή�  τό δικαστή� ριό αυτό�  απόφανθει� διαφόρετικα� . Επι�σής, ή πρόθεσμι�α για τήν
α� σκήσή  και  ή  α� σκήσή  τής  αι�τήσής  κωλυ� όυν  τήν  πρό� όδό  τής  διαδικασι�ας  ανα� θεσής  για  χρόνικό�
δια� στήμα δεκαπε�ντε (15) ήμερω� ν από�  τήν α� σκήσή τής αι�τήσής, εκτό� ς εα� ν με πρόσωρινή�  διαταγή�  τό
δικαστή� ριό αυτό�  απόφανθει� διαφόρετικα� 65. 

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

Σχετικα�  με τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� , ισχυ� όυν τα πρόβλεπό� μενα στις παρ. 4,  5, 7, 8 τόυ
α� ρθρόυ 105 καθω� ς και στό α� ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα   ε�γγραφα  τής  συ� μβασής   με  βα� σή  τα όπόι�α  θα  εκτελεσθει�  τό  ε�ργό  ει�ναι  τα  αναφερό� μενα
παρακα� τω.  Σε  περι�πτωσή  ασυμφωνι�ας  των  περιεχόμε�νων  σε  αυτα�  ό� ρων,  ή  σειρα�  ισχυ� ός
καθόρι�ζεται  ως κατωτε�ρω: 

1. Τό  συμφωνήτικό� ,  συμπεριλαμβανόμε�νων  των  παρασχεθεισω� ν  εξήγή� σεων  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι�ως ως πρός τόν
πρόσδιόρισμό�  όικόνόμικω� ν μεγεθω� ν με τις όπόι�ες ό ανα� δόχός διαμό� ρφωσε τήν πρόσφόρα�
τόυ,
2. Η παρόυ� σα Διακή� ρυξή.
3. Η Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� .
4. Τό Τιμόλό� γιό Δήμόπρα� τήσής 
5. Η Ειδική�  Συγγραφή�  Υπόχρεω� σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Τις  Πρό� τυπες Τεχνικε�ς Πρόδιαγραφε�ς και τα Παραρτή� ματα�  τόυς. 
7. Η Τεχνική�  Περιγραφή�  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυ8 πόλόγισμό� ς Δήμόπρα� τήσής.
9. Οι εγκεκριμε�νες μελε�τες τόυ ε�ργόυ. 
10.  Τό εγκεκριμε�νό Χρόνόδια� γραμμα κατασκευή� ς τόυ ε�ργόυ.

Τα ανωτε�ρω ε�γγραφα τής συ� μβασής ισχυ� όυν,  ό� πως διαμόρφω� θήκαν,  με  τις  συμπλήρωματικε�ς
πλήρόφόρι�ες  και  διευκρινι�σεις  πόυ  παρασχε�θήκαν  από�  τήν  αναθε�τόυσα  αρχή�  επι�  ό� λων  των
ανωτε�ρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  συντα� σσόνται  υπόχρεωτικα�  στήν  ελλήνική�  γλω� σσα  και
πρόαιρετικα�  και σε α� λλες γλω� σσες, συνόλικα�  ή�  μερικα� . Σε περι�πτωσή ασυμφωνι�ας μεταξυ�  των
τμήμα� των  των  εγγρα� φων  τής  συ� μβασής  πόυ  ε�χόυν  συνταχθει�  σε  περισσό� τερες  γλω� σσες,
επικρατει� ή ελλήνική�  ε�κδόσή66. Τυχό� ν πρόδικαστικε�ς πρόσφυγε�ς υπόβα� λλόνται στήν ελλήνική�
γλω� σσα.

17





6.2. Οι πρόσφόρε�ς και τα περιλαμβανό� μενα σε αυτε�ς στόιχει�α, καθω� ς και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσόνται  στήν ελλήνική�  γλω� σσα ή�  συνόδευ� όνται  από�  επι�σήμή μετα� φρασή�  τόυς στήν
ελλήνική�  γλω� σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπα�  δήμό� σια ε�γγραφα και δικαιόλόγήτικα�  εφαρμό� ζεται ή Συνθή� κή τής Χα� γής τής
5.10.1961, πόυ κυρω� θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό
4.2.β)  τής  παρόυ� σας. Τα  αλλόδαπα�  δήμό� σια  και  ιδιωτικα�  ε�γγραφα   συνόδευ� όνται  από�
μετα� φρασή�  τόυς στήν ελλήνική�  γλω� σσα επικυρωμε�νή ει�τε από�  πρό� σωπό αρμό� διό κατα�  τις
διατα� ξεις  τής  εθνική� ς  νόμόθεσι�ας  ει�τε  από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό  αρμό� διό  τής  χω� ρας  στήν
όπόι�α ε�χει συνταχθει� τό ε�γγραφό67 και γι�νόνται απόδεκτα�  συ� μφωνα με τα όριζό� μενα, όμόι�ως,
στό α� ρθρό 4.2.β) τής παρόυ� σας.  

6.4.    [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:]
               Ενήμερωτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και α� λλα ε�ντυπα-εταιρικα�  ή�  μή – με ειδικό�  τεχνικό�

περιεχό� μενό, δήλαδή�  ε�ντυπα με αμιγω� ς τεχνικα�  χαρακτήριστικα� , ό� πως αριθμόυ� ς, απόδό� σεις
σε διεθνει�ς μόνα� δες, μαθήματικόυ� ς τυ� πόυς και σχε�δια, πόυ ει�ναι δυνατό� ν να διαβαστόυ� ν σε
κα� θε γλω� σσα και δεν ει�ναι απαραι�τήτή ή μετα� φρασή�  τόυς, 68 μπόρόυ� ν να υπόβα� λλόνται σε
α� λλή γλω� σσα, χωρι�ς να συνόδευ� όνται από�  μετα� φρασή στήν ελλήνική� .

6.5. Η  επικόινωνι�α  με  τήν  αναθε�τόυσα  αρχή� ,  καθω� ς  και  μεταξυ�  αυτή� ς  και  τόυ  αναδό�χόυ,  θα
γι�νόνται υπόχρεωτικα�  στήν ελλήνική�  γλω� σσα.

6.6            69. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τή δήμόπρα� τήσή τόυ ε�ργόυ, τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής και τήν κατασκευή�  τόυ, εφαρμό� ζό-
νται όι διατα� ξεις των παρακα� τω νόμόθετήμα� των, ό� πως ισχυ� όυν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο  για τον προσυμβατικό έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» 

4. του  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις  Περαιτέρω
εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

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

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

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

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

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

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

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

29. της  με  αρ…………………. 117384/26-10-2017 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (………….3821Β')
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

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

31. της με αρ.  Αριθμ.  166278/30-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (Β’ 2813)  ««Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».    

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

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

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

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

36.   Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες
τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των
υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου
36 του ν.  4412/2016, με τις  οποίες ρυθμίζονται  τα τεχνικά ζητήματα,  κατά την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων μέσω  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Οι υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για
τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011,
σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής,
αναμένεται  η  υπογραφή  και  η  αποστολή  τους,  προς  δημοσίευση,  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.

7.2 Οι σε εκτε�λεσή των ανωτε�ρω διατα� ξεων εκδόθει�σες κανόνιστικε�ς πρα� ξεις72, καθω� ς και λόιπε�ς δια-
τα� ξεις πόυ αναφε�ρόνται ρήτα�  ή�  απόρρε�όυν από�  τα όριζό� μενα στα συμβατικα�  τευ� χή τής παρόυ� σας
καθω� ς και τό συ� νόλό των διατα� ξεων τόυ ασφαλιστικόυ� , εργατικόυ� , περιβαλλόντικόυ�  και φόρόλό-
γικόυ�  δικαι�όυ και γενικό� τερα κα� θε δια� ταξή (Νό� μός,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και ερμήνευτική�  εγκυ� κλιός πόυ
διε�πει τήν ανα� θεσή και εκτε�λεσή τόυ ε�ργόυ τής παρόυ� σας συ� μβασής, ε�στω και αν δεν αναφε�ρό-
νται ρήτα� .

7.3    Προσθήκες και εν γένει  προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
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φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Τό ε�ργό χρήματόδότει�ται από�  τό   ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΠΚΜ 2021  με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ001ΚΑΠ2173

Τό  ε�ργό υπό� κειται  στις  κρατή� σεις74 πόυ  πρόβλε�πόνται  για  τα  ε�ργα  αυτα� ,
περιλαμβανόμε�νής  τής  κρα� τήσής  υ� ψόυς  0,07  %  υπε�ρ  των  λειτόυργικω� ν  αναγκω� ν  τής
Ενιαι�ας  Ανεξα� ρτήτής  Αρχή� ς  Δήμόσι�ων  Συμβα� σεων,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/201175,  τής  κρα� τήσής υ� ψόυς 0,06  % υπε�ρ  των λειτόυργικω� ν  αναγκω� ν  τής  Αρχή� ς
Εξε�τασής  Πρόδικαστικω� ν  Πρόσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, τής κρα� τήσής 6‰, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ'
τόυ ν.  4412/2016 και τής υπ' αριθμ.  ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από� φασής τόυ
Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν  και  Μεταφόρω� ν  (Β'  2235), τής  κρα� τήσής  2,5‰  υπε�ρ  τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016
και  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από� φασής  τόυ  Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν  και
Μεταφόρω� ν  (Β'  2780),  καθω� ς  και  τής κρα� τήσής υ� ψόυς 0,02% υπε�ρ  τής ανα� πτυξής και
συντή� ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ� μφωνα με τό α� ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 

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

8.2. Τα γενικα�  ε�ξόδα, ό� φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό� χόυ και όι επιβαρυ� νσεις από�  φό� ρόυς, δασμόυ� ς
κ.λ.π.  καθόρι�ζόνται  στό  αντι�στόιχό  α� ρθρό  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νει  τόν  Κυ� ριό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμε�ς θα γι�νόνται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι�στόιχό
α� ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή�  τόυ εργόλαβικόυ�  τιμή� ματός θα γι�νεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθε�τόυσα αρχή� 76 τήρω� ντας τις αρχε�ς τής ι�σής μεταχει�ρισής και τής διαφα� νειας, ζήτα�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  ό� ταν  όι  πλήρόφόρι�ες  ή�  ή  τεκμήρι�ωσή  πόυ  πρε�πει  να
υπόβα� λλόνται  ει�ναι  ή�  εμφανι�ζόνται  ελλιπει�ς  ή�  λανθασμε�νες,  συμπεριλαμβανόμε�νων  εκει�νων  στό
ΕΕΕΣ, ή�  ό� ταν λει�πόυν συγκεκριμε�να ε�γγραφα, να υπόβα� λλόυν, να συμπλήρω� νόυν, να απόσαφήνι�ζόυν
ή�  να όλόκλήρω� νόυν τις σχετικε�ς πλήρόφόρι�ες ή�  τεκμήρι�ωσή, εντό� ς πρόθεσμι�ας ό�χι μικρό� τερής των
δε�κα (10) ήμερω� ν και ό�χι μεγαλυ� τερής των ει�κόσι (20) ήμερω� ν από�  τήν ήμερόμήνι�α κόινόπόι�ήσής σε
αυτόυ� ς τής σχετική� ς πρό� σκλήσής, με�σω τής λειτόυργικό� τήτας « Επικόινωνι�α» τόυ υπόσυστή� ματός,
συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στις διατα� ξεις των α� ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016.
Η  συμπλή� ρωσή  ή�  ή  απόσαφή� νισή  ζήτει�ται  και  γι�νεται  απόδεκτή�  υπό�  τήν  πρόυ8 πό� θεσή  ό� τι  δεν
τρόπόπόιει�ται  ή  πρόσφόρα�  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α  και  ό� τι  αφόρα�  σε  στόιχει�α  ή�  δεδόμε�να,  των
όπόι�ων ει�ναι αντικειμενικα�  εξακριβω� σιμός ό πρόγενε�στερός χαρακτή� ρας σε σχε�σή με τό πε�ρας τής
καταλήκτική� ς  πρόθεσμι�ας  παραλαβή� ς  πρόσφόρω� ν.  Τα  ανωτε�ρω  ισχυ� όυν  κατ΄  αναλόγι�αν  και  για
τυχό� ν  ελλει�πόυσες  δήλω� σεις,  υπό�  τήν  πρόυ8 πό� θεσή  ό� τι  βεβαιω� νόυν  γεγόνό� τα  αντικειμενικω� ς
εξακριβω� σιμα.77

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

(για ε�ργα πόυ χρήματόδότόυ� νται από�  τόν Τακτικό�  Πρόυ8 πόλόγισμό� )

Για τήν παρόυ� σα διαδικασι�α ε�χει εκδόθει� ή από� φασή με Α/Α 2841 και αρ. πρωτ.  Οικ. 402125(2084)/
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30-6-2021 (ΑΔΑ 97387ΛΛ-2ΒΛ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 21REQ008842631) για τήν ανα� λήψή υπόχρε�ωσής/ε�γκρισή
δε�σμευσής  πι�στωσής  για  τό  όικόνόμικό�  ε�τός  2021  και  με  κωδικό�  υπόχρε�ωσής  επό� μενων  ετω� ν
04.724.9771.α.01 και με α/α 2772  καταχω� ρήσή στό βιβλι�ό εγκρι�σεων και εντόλω� ν πλήρωμή� ς τής
Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω� νεται και ό αριθμό� ς τής από� φασής ε�γκρισής τής πόλυετόυ� ς ανα� λήψής σε περι�πτωσή
πόυ ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�  ε�τή, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ
π.δ 80/2016 ).78  

22





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλός τόυ ε�ργόυ ει�ναι: 
«Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών
αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2021-2022»

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

Ο πρόυ8 πόλόγισμό� ς  δήμόπρα� τήσής τόυ  ε�ργόυ ανε�ρχεται  σε79 806.451,62 Ευρώ (χωρι�ς
ΦΠΑ)  και αναλυ� εται σε:
Δαπα� νή Εργασιω� ν 409.786,91 Ευρώ
Γενικα�  ε�ξόδα και Όφελός εργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 73.761,64 Ευρώ
Απρό� βλεπτα80 (πόσόστόυ�  15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν και τόυ κόνδυλι�όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
72.532,28 Ευρώ, πόυ αναλω� νόνται συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3.(α)
τόυ ν. 4412/2016. 

Απολογιστικά +18% (ΓΕ+ΟΕ) = 211.864,41+38.135,59=250.000,00 Ευρώ 81

Στό ανωτε�ρω πόσό�  πρόβλε�πεται αναθεω� ρήσή στις τιμε�ς πόσόυ�  370,78 Ευρώ συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρή� τρα πρό� σθετής καταβόλή� ς (πριμ), (δεν πρόβλε�πεται),  συ� μφωνα με τό α� ρθρό 149 τόυ ν.
4412/2016 και τό α� ρθρό 16 τής παρόυ� σας.

Η  παρόυ� σα  συ� μβασή  θεωρει�ται  μικρό�  ε�ργό  και  δεν  υπόδιαιρει�ται  σε  τμή� ματα  και
ανατι�θεται  ως  ενιαι�ό  συ� νόλό  για  τόυς  ακό� λόυθόυς  λό�γόυς  : αφόρα�  ενιαι�ό  ε�ργo με
συγκεκριμε�νες  ανα� γκες  και  περιόρισμε�νό  γεωγραφικα�  και  πρε�πει  να  αντιμετωπιστει�
ενιαι�α από�  ε�ναν ανα� δόχό 82 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Είναι όλοι οι οδικοί άξονες στο ν.Πιερίας που είναι αρμοδιότητας συντήρησης της
ΥΤΕ Π. Ε. Πιερίας

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρόυ� σα μελε�τή ε�χει σαν αντικει�μενό εργασιω� ν τή συντή� ρήσή τόυ όδικόυ�  δικτυ� όυ τόυ Νόμόυ� ,
αρμόδιό� τήτας τής Υπ/νσής Τ.Ε. τής Π.Ε. Πιερι�ας και συγκεκριμε�να περιλαμβα� νει τή συντή� ρήσή
τόυ καταστρω� ματός και τόυ ασφαλτότα� πήτα τόυ όδικόυ�  δικτυ� όυ από�  καθήμερινε�ς φθόρε�ς, τόν
καθαρισμό�  των  παρα� πλευρων  ερεισμα� των,  τα� φρων,  τεχνικω� ν  (κα� θετων  και  παρα� πλευρων),
τό� σό  από�  βλα� στήσή  ό� σό  και  από�  φερτα�  υλικα� ,  τήν  συντή� ρήσή-αντικατα� στασή  των
κιγκλιδωμα� των  των  υφιστα� μενων  γεφυρω� ν-τεχνικω� ν,  καθω� ς  και  τήν  συντή� ρήσή  και
απόκατα� στασή  τής  κατακό� ρυφής-όριζό� ντιας  σή� μανσής  –  ασφα� λισής  και  συστήμα� των
αναχαι�τισής όχήμα� των  των όδω� ν.

Επισημαίνεται ό� τι, τό φυσικό�  και όικόνόμικό�  αντικει�μενό των δήμόπρατόυ� μενων ε�ργων  δεν πρε�πει

23





να μεταβα� λλεται όυσιωδω� ς κατα�  τή δια� ρκεια εκτε�λεσής τής συ� μβασής, κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρ.
4 τόυ α� ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό� τήτα μεταβόλή� ς υφι�σταται, μό� νό υπό�  τις πρόυ8 πόθε�σεις των
α� ρθρων 13283 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρε�πεται ή χρή� σή των «επι� ε�λασσόν» δαπανω� ν με τόυς ακό� λόυθόυς ό� ρόυς και περιόρισμόυ� ς:

 Δεν τρόπόπόιει�ται τό «βασικό�  σχε�διό» τής πρόκή� ρυξής, όυ� τε όι πρόδιαγραφε�ς τόυ ε�ργόυ, ό� πως
περιγρα� φόνται στα συμβατικα�  τευ� χή, όυ� τε καταργει�ται όμα� δα εργασιω� ν τής αρχική� ς συ� μβασής. 

 Δεν θι�γεται ή πλήρό� τήτα, πόιό� τήτα και λειτόυργικό� τήτα τόυ ε�ργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιει�ται για τήν πλήρωμή�  νε�ων εργασιω� ν πόυ δεν υπή� ρχαν στήν αρχική�  συ� μβασή. 

- Δεν υπερβαι�νει ή δαπα� νή αυτή� , κατα�  τόν τελικό�  εγκεκριμε�νό Ανακεφαλαιωτικό�  Πι�νακα Εργασιω� ν
τόυ ε�ργόυ,  πόσόστό�  ει�κόσι τόις εκατό�  (20%) τής συμβατική� ς  δαπα� νής όμα� δας εργασιω� ν  τόυ
ε�ργόυ  όυ� τε,  αθρόιστικα� ,  πόσόστό�  δε�κα  τόις  εκατό�  (10%)  τής  δαπα� νής  τής  αρχική� ς  αξι�ας
συ� μβασής χωρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθεω� ρήσή τιμω� ν  και  απρό� βλεπτες δαπα� νες.  Στήν αθρόιστική�  αυτή�
ανακεφαλαι�ωσή λαμβα� νόνται υπό� ψή μό� νό όι μεταφόρε�ς δαπα� νής από�  μι�α όμα� δα εργασιω� ν σε
α� λλή.
Τα  πόσα�  πόυ  εξόικόνόμόυ� νται,  εφό� σόν  υπερβαι�νόυν  τα  ανωτε�ρω  ό� ρια  (20%  ή�  και  10%),
μειω� νόυν ισό� πόσα τή δαπα� νή τής αξι�ας συ� μβασής χωρι�ς Φ.Π.Α., αναθεωρή� σεις και απρό� βλεπτες
δαπα� νες. Για τή χρή� σή των «επι�  ε�λασσόν δαπανω� ν» απαιτει�ται σε κα� θε περι�πτωσή ή συ� μφωνή
γνω� μή  τόυ  Τεχνικόυ�  Συμβόυλι�όυ,  υ� στερα  από�  εισή� γήσή  τόυ  φόρε�α  υλόπόι�ήσής.
Ο  πρόυ8 πόλόγισμό� ς  των  ε�ργων  στα  όπόι�α  εφαρμό� ζεται  ή  παρα� γραφός  αυτή�  αναλυ� εται  σε
Οόμα� δες εργασιω� ν, όι όπόι�ες συντι�θενται από�  εργασι�ες πόυ υπα� γόνται σε ενιαι�α υπόσυ� νόλα τόυ
τεχνικόυ�  αντικειμε�νόυ των ε�ργων, ε�χόυν παρό� μόιό τρό� πό κατασκευή� ς και επιδε�χόνται τό ι�διό
πόσόστό�  ε�κπτωσής στις τιμε�ς μόνα� δας τόυς.  Με τήν  με αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ 466/2017
Από� φασή τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , ή όπόι�α ε�χει εφαρμόγή�
σε ό� λα τα ως α� νω ε�ργα, πρόσδιόρι�ζόνται όι όμα� δες εργασιω� ν ανα�  κατήγόρι�α ε�ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόλική�  πρόθεσμι�α εκτε�λεσής τόυ ε�ργόυ, όρι�ζεται σε  είκοσι τέσσερις (24) μήνες από�  τήν
ήμε�ρα υπόγραφή� ς τής συ� μβασής84

Αναλυτικό� τερα στόιχει�α για τις πρόθεσμι�ες  τόυ ε�ργόυ αναφε�ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόγή�  τόυ Αναδό� χόυ, θα γι�νει συ� μφωνα με τήν «ανόικτή�  διαδικασι�α» τόυ α� ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό�  τις πρόυ8 πόθε�σεις τόυ νό� μόυ αυτόυ� .

 
13.2 Η όικόνόμική�  πρόσφόρα�  των διαγωνιζόμε�νων, θα συνταχθει�  και υπόβλήθει�  συ� μφωνα

με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθω� ς και στήν παρ. 3.5
περ. γ ε�ως στ τής παρόυ� σας. 

 . 
13.3 Κα� θε πρόσφε�ρων μπόρει� να υπόβα� λει μό� νό μι�α πρόσφόρα� . 85

13.4 Δεν επιτρε�πεται ή υπόβόλή�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν.86

13.5 Δε γι�νόνται δεκτε�ς πρόσφόρε�ς για με�ρός τόυ αντικειμε�νόυ τής συ� μβασής.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή� ριό  για  τήν  ανα� θεσή  τής  συ� μβασής  ει�ναι  ή  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμική�  α� πόψή
πρόσφόρα�  μό� νό βα� σει τιμή� ς (χαμήλό� τερή τιμή� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τήν συμμετόχή�  στόν διαγωνισμό�  απαιτει�ται ή κατα� θεσή από�  τόυς συμμετε�χόντες
όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, κατα�  τόυς ό� ρόυς τής παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτική� ς  επιστόλή� ς  συμμετόχή� ς,  πόυ ανε�ρχεται στό πόσό�  των  δεκαέξι χιλιάδων
και εκατόν είκοσι εννέα ευρώ  (16.129) ευρώ 87.(συμπληρώνεται αριθμητικώς
και ολογράφως) . 

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ή εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς περιλαμβα� νει
και τόν ό� ρό ό� τι ή εγγυ� ήσή καλυ� πτει τις υπόχρεω� σεις ό� λων των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ συμμετε�χόυν στήν ε�νωσή.

15.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς συμμετόχή� ς περιλαμβα� νόυν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 72 παρ.
12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα� χιστόν τα ακό� λόυθα στόιχει�α:
α) τήν ήμερόμήνι�α ε�κδόσής,
β) τόν εκδό� τή,
γ) τήν αναθε�τόυσα αρχή�  ή�  τόν κυ� ριό τόυ ε�ργόυ ή�  τό φόρε�α κατασκευή� ς  τόυ ε�ργόυ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή Π.Ε. Πιερίας ή ΥΠΟΔ.Τ.Ε.  ΠΕ Πιερίας ,
πρός τόν όπόι�ό απευθυ� νόνται,
δ) τόν αριθμό�  τής εγγυ� ήσής,
ε) τό πόσό�  πόυ καλυ� πτει ή εγγυ� ήσή,
στ) τήν πλή� ρή επωνυμι�α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ� θυνσή τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α υπε�ρ
τόυ  όπόι�όυ  εκδι�δεται  ή  εγγυ� ήσή  (στήν  περι�πτωσή  ε�νωσής  αναγρα� φόνται  ό� λα  τα
παραπα� νω για κα� θε με�λός τής ε�νωσής),
ζ)  τόυς  ό� ρόυς  ό� τι:  αα)  ή  εγγυ� ήσή  παρε�χεται  ανε�κκλήτα  και  ανεπιφυ� λακτα,  ό  δε
εκδό� τής παραιτει�ται τόυ δικαιω� ματός τής διαιρε�σεως και τής διζή� σεως, και ββ) ό� τι σε
περι�πτωσή  κατα� πτωσής  αυτή� ς,  τό  πόσό�  τής  κατα� πτωσής  υπό� κειται  στό  εκα� στότε
ισχυ� όν  τε�λός  χαρτόσή� μόυ. (Η  υπόπερ. αα΄  δεν  εφαρμό� ζεται  για  τις  εγγυή� σεις  πόυ
παρε�χόνται με γραμμα� τιό τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων).
ή) τα στόιχει�α τής διακή� ρυξής ( αριθμό� ς,  ε�τός,  τι�τλός ε�ργόυ ) και τήν  καταλήκτική�
ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς πρόσφόρω� ν,
θ) τήν ήμερόμήνι�α λή� ξής ή�  τόν χρό� νό ισχυ� ός τής εγγυ� ήσής,
ι) τήν ανα� λήψή υπόχρε�ωσής από�  τόν εκδό� τή τής εγγυ� ήσής να καταβα� λει τό πόσό�  τής
εγγυ� ήσής όλικα�  ή�  μερικα�  εντό� ς πε�ντε (5) ήμερω� ν μετα�  από�  απλή�  ε�γγραφή ειδόπόι�ήσή
εκει�νόυ πρός τόν όπόι�ό απευθυ� νεται.

                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς πρε�πει να ισχυ� ει τόυλα� χιστόν για τρια� ντα (30) ήμε�ρες μετα�  τή
λή� ξή  τόυ  χρό� νόυ  ισχυ� ός  τής  πρόσφόρα� ς  τόυ  α� ρθρόυ  19  τής  παρόυ� σας,  ή� τόι  με�χρι
....30/10/2022..., α� λλως ή πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται. Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�, πριν
τή λή� ξή  τής πρόσφόρα� ς,  να  ζήτα�  από�  τόυς  πρόσφε�ρόντες  να  παρατει�νόυν,  πριν  τή
λή� ξή τόυς, τή δια� ρκεια ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς και τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς.

15.4 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς καταπι�πτει, αν ό πρόσφε�ρων:
 απόσυ� ρει τήν πρόσφόρα�  τόυ κατα�  τή δια� ρκεια ισχυ� ός αυτή� ς, 
 παρε�χει,  εν γνω� σει  τόυ,  ψευδή�  στόιχει�α ή�  πλήρόφόρι�ες πόυ αναφε�ρόνται  στό
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α� ρθρό 22 
 δεν  πρόσκόμι�σει  εγκαι�ρως  τα  πρόβλεπό� μενα  στό  α� ρθρό  23  τής  παρόυ� σας

δικαιόλόγήτικα�
 στις περιπτω� σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α� ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περι�

πρό� σκλήσής  για  υπόβόλή�  δικαιόλόγήτικω� ν  από�  τόν  πρόσωρινό�  ανα� δόχό,  αν,
κατα�  τόν ε�λεγχό των παραπα� νω δικαιόλόγήτικω� ν,  συ� μφωνα με τα α� ρθρό 4.2
τής παρόυ� σας, διαπιστωθει�  ό� τι τα στόιχει�α πόυ δήλω� θήκαν στό ΕΕΕΣ ει�ναι εκ
πρόθε�σεως απατήλα� , ή�  ό� τι ε�χόυν υπόβλήθει� πλαστα�  απόδεικτικα�  στόιχει�α, ή�  αν,
από�  τα  παραπα� νω  δικαιόλόγήτικα�  πόυ  πρόσκόμι�σθήκαν  νόμι�μως  και
εμπρόθε�σμως, δεν απόδεικνυ� εται ή μή συνδρόμή�  των λό� γων απόκλεισμόυ�  τόυ
α� ρθρόυ 18 ή�  ή πλή� ρωσή μιας ή�  περισσό� τερων από�  τις απαιτή� σεις των,

 δεν πρόσε�λθει εγκαι�ρως για υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� .
 υπόβα� λει  μή κατα� λλήλή πρόσφόρα�  με  τήν ε�ννόια τής περ.  46 τής παρ.  1  τόυ

α� ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016
 δεν  ανταπόκριθει�  στή  σχετική�  πρό� σκλήσή  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  εντό� ς  τής

πρόβλεπό� μενής, στό α� ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμι�ας και δεν υπόβα� λλει εξήγή� σεις, σε
περι�πτωσή  ασυνή� θιστα  χαμήλή� ς  πρόσφόρα� ς,88

15.5 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς επιστρε�φεται στόν ανα� δόχό με τήν πρόσκό� μισή τής εγγυ� ήσής
καλή� ς εκτε�λεσής.
Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς επιστρε�φεται στόυς λόιπόυ� ς πρόσφε�ρόντες, συ� μφωνα με τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201689.

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

16.1 …Δεν  πρόβλε�πεται ή χόρή� γήσή πρόκαταβόλή� ς στόν Ανα� δόχό90  
91

92

93

16.2 Δεν   πρόβλε�πεται  ή πλήρωμή�  πριμ στήν παρόυ� σα συ� μβασή 94  

16.3 ……....

16.4 ……….

16.5 ……….

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τήν υπόγραφή�  τής συ� μβασής απαιτει�ται ή παρόχή�  εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ� ψός τής όπόι�ας καθόρι�ζεται σε πόσόστό�   5%  επι�
τής  εκτιμω� μενής  αξι�ας  τής  συ� μβασής  (ή�  τόυ  τμή� ματός  τής  συ� μβασής,  σε  περι�πτωσή
υπόδιαι�ρεσής  σε  τμή� ματα),  χωρι�ς  να  συμπεριλαμβα� νόνται  τα  δικαιω� ματα  πρόαι�ρεσής,  χωρι�ς
Φ.Π.Α. και κατατι�θεται με�χρι και τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� 95 .

Σε  περι�πτωσή  τρόπόπόι�ήσής  τής  συ� μβασής  κατα�  τό  α� ρθρό  132  ν.  4412/2016,  ή  όπόι�α
συνεπα� γεται  αυ� ξήσή  τής  συμβατική� ς  αξι�ας,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  όφει�λει  να  απαιτει�  από�  τόν
ανα� δόχό  να  καταθε�σει,  με�χρι  και  τήν  υπόγραφή�  τής  τρόπόπόιήμε�νής  συ� μβασής,
συμπλήρωματική�  εγγυ� ήσή  τό  υ� ψός  τής  όπόι�ας  ανε�ρχεται  σε  πόσόστό�  5%  επι�  τόυ  πόσόυ�  τής
αυ� ξήσής τής αξι�ας τής συ� μβασής, χωρι�ς ΦΠΑ.
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Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς καλή� ς εκτε�λεσής περιλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χιστόν τα αναφερό� μενα στήν
παρα� γραφό 15.2 τής παρόυ� σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρό� σθετα, τόν αριθμό�  και τόν τι�τλό τής
σχετική� ς συ� μβασής .

Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  τής  συ� μβασής  καλυ� πτει  συνόλικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σεις  τήν
εφαρμόγή�  ό� λων  των  ό� ρων  τής  συ� μβασής  και  κα� θε  απαι�τήσή  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  ή�  τόυ
κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ ε�ναντι τόυ αναδό� χόυ.

Ο  χρό� νός  ισχυ� ός  τής  εγγυ� ήσής  καλή� ς  εκτε�λεσής  πρε�πει  να  ει�ναι  μεγαλυ� τερός  κατα�  τρεις  (3)
τόυλα� χιστόν μή� νες από�  τό α� θρόισμα τής συμβατική� ς  πρόθεσμι�ας,  τής όριακή� ς  πρόθεσμι�ας και
τόυ χρό� νόυ υπόχρεωτική� ς συντή� ρήσής τόυ ε�ργόυ, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα
ε�γγραφα τής παρόυ� σας συ� μβασής.

Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  καταπι�πτει  υπε�ρ  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς,  στήν  περι�πτωσή
παρα� βασής από�  τόν ανα� δόχό των ό� ρων τής συ� μβασής, ό� πως αυτή�  ειδικό� τερα όρι�ζει.

Οι  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς  καλή� ς  εκτε�λεσής,  καταπι�πτόυν  με  αιτιόλόγήμε�νή  από� φασή  τής
αναθε�τόυσας  αρχή� ς,  ή  όπόι�α  εκδι�δεται  μετα�  από�  πρόήγόυ� μενή  εισή� γήσή  τής  Διευθυ� νόυσας
Υπήρεσι�ας.96

Ειδικα� ,  σε περι�πτωσή όριστικόπόι�ήσής τής από� φασής ε�κπτωσής τόυ αναδό� χόυ, τό συ� νόλό των
εγγυή� σεων για τήν καλή�  εκτε�λεσή τόυ ε�ργόυ, καταπι�πτει υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ, ως ειδική�
πόινική�  ρή� τρα, και κατα�  με�γιστό με�χρι τό υπόλειπό� μενό πρός κατασκευή�  πόσό�  τής συ� μβασής και
εφό� σόν λήφθει� υπό� ψή πρός επιστρόφή�  αρνήτικό� ς λόγαριασμό� ς.97

Η εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής, ό� πως αυτή�  διαμόρφω� θήκε κατό� πιν τρόπόπόιή� σεων τής συ� μβασής,
κατα�  τό  α� ρθρό  132  τόυ  ν.  4412/2016,  μειω� νεται  αμε�σως  μετα�  από�  τήν  ε�γκρισή  τής  τελική� ς
επιμε�τρήσής  από�  τή  διευθυ� νόυσα  υπήρεσι�α,  κατα�  πόσόστό�  εβδόμή� ντα  τόις  εκατό�  (70%)  τής
συνόλική� ς αξι�ας.98 

Τό συ� νόλό των εγγυή� σεων καλή� ς εκτε�λεσής επιστρε�φεται χωρι�ς καθυστε�ρήσή, αμε�σως μετα�  από�
τήν ε�γκρισή τόυ πρωτόκό� λλόυ παραλαβή� ς και τήν ε�γκρισή τόυ τελικόυ�  λόγαριασμόυ�  τόυ ε�ργόυ.

17.2 Εγγυ� ήσή καλή� ς λειτόυργι�ας

Δεν απαιτει�ται για τήν συ� ναψή και τήν εκτε�λεσή τής  παρόυ� σας συ� μβασής.99

17.3 Οι  κρατή� σεις  τής  παρ.  12  τόυ  α� ρθρόυ  152  τόυ  ν.  4412/2016,  περι�  λόγαριασμω� ν  και
πιστόπόιή� σεων, μπόρει�  να αντικατασταθόυ� ν όπότεδή� πότε από�  τόν ανα� δόχό, μερικα�  ή�  όλικα� , με
ισό� πόσή εγγυήτική�  επιστόλή� . Οι εγγυή� σεις αυτε�ς περιόρι�ζόνται κατα�  πόσόστό�  πε�ντε τόις εκατό�
(5%)  επι�  τής  αξι�ας  των  εργασιω� ν  πόυ  περιλαμβα� νόνται  στις  υπόβεβλήμε�νες  στήν  υπήρεσι�α
επιμετρή� σεις.  Η μει�ωσή απόφασι�ζεται  από�  τή  διευθυ� νόυσα υπήρεσι�α,  υ� στερα από�  αι�τήσή τόυ
αναδό� χόυ,  ή  όπόι�α  συνόδευ� εται  από�  ειδικό�  απόλόγισμό�  των  εργασιω� ν  των  όπόι�ων  ε�χόυν
υπόβλήθει� όι επιμετρή� σεις.100

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς  των  α� ρθρων  15,  16  και  17  εκδι�δόνται  από�  πιστωτικα�  ή�
χρήματόδότικα�  ιδρυ� ματα ή�  ασφαλιστικε�ς επιχειρή� σεις κατα�  τήν ε�ννόια των περιπτω� σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ� ν νό� μιμα στα κρα� τή- με�λή
τής  Ένωσής  ή�  τόυ  Ευρωπαι8κόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ  ή�  στα  κρα� τή-με�ρή  τής  ΣΔΣ  και  ε�χόυν,
συ� μφωνα με τις ισχυ� όυσες διατα� ξεις, τό δικαι�ωμα αυτό� . Μπόρόυ� ν, επι�σής, να εκδι�δόνται από�  τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή�  να  παρε�χόνται  με  γραμμα� τιό  τόυ  Ταμει�όυ  Παρακαταθήκω� ν  και  Δανει�ων  με
παρακατα� θεσή σε αυτό�  τόυ αντι�στόιχόυ χρήματικόυ�  πόσόυ� .101 Αν συσταθει�  παρακαταθή� κή με
γραμμα� τιό  παρακατα� θεσής  χρεόγρα� φων  στό  Ταμει�ό  Παρακαταθήκω� ν  και  Δανει�ων,  τα
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τόκόμερι�δια  ή�  μερι�σματα πόυ  λή� γόυν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  εγγυ� ήσής  επιστρε�φόνται  μετα�  τή
λή� ξή τόυς στόν υπε�ρ όυ ή εγγυ� ήσή όικόνόμικό�  φόρε�α.

17.Α.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς εκδι�δόνται κατ’ επιλόγή�  τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α/αναδό� χόυ από�
ε�να ή�  περισσό� τερόυς εκδό� τες τής παραπα� νω παραγρα� φόυ,   ανεξαρτή� τως τόυ υ� ψόυς των.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους102. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω� ν103 όρι�ζεται ή ΕΙΚΟΣΤΗ
ΕΚΤΗ (26η) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ.. και ώρα 13:00

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΜΙΑ (31) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ημέρα..ΤΡΙΤΗ και ώρα .10:00π.μ. 

Αν,  για  λό�γόυς  ανωτε�ρας  βι�ας ή�  για  τεχνικόυ� ς  λό�γόυς  δεν  διενεργήθει�  ή  απόσφρα� γισή  κατα�  τήν
όρισθει�σα ήμε�ρα ή�  αν με�χρι τή με�ρα αυτή�  δεν ε�χει υπόβλήθει� καμι�α πρόσφόρα� , ή απόσφρα� γισή και ή
καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α  αντι�στόιχα  μετατι�θενται  σε  όπόιαδή� πότε  α� λλή  ήμε�ρα,  με  από� φασή  τής
αναθε�τόυσας  αρχή� ς.  Η  από� φασή  αυτή�  κόινόπόιει�ται   στόυς  πρόσφε�ρόντες, με�σω  τής
λειτόυργικό� τήτας “Επικόινωνι�α”,  πε�ντε (5) τόυλα� χιστόν εργα� σιμες ήμε�ρες πριν τή νε�α ήμερόμήνι�α,
και αναρτα� ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελι�δα τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, εφό� σόν διαθε�τει, καθω� ς και
στόν  ειδικό� ,  δήμό� σια  πρόσβα� σιμό,  χω� ρό  “ήλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νε�α  αυτή�  ήμερόμήνι�α  δεν  καταστει�  δυνατή�  ή
απόσφρα� γισή των πρόσφόρω� ν ή�  δεν υπόβλήθόυ� ν πρόσφόρε�ς, μπόρει� να όρισθει� και νε�α ήμερόμήνι�α,
εφαρμόζόμε�νων κατα�  τα λόιπα�  των διατα� ξεων των δυ� ό πρόήγόυ� μενων εδαφι�ων. Σε περι�πτωσή πόυ
και  στή  νε�α  αυτή�  ήμερόμήνι�α  δεν  καταστει�  δυνατή�  ή  απόσφρα� γισή  των  πρόσφόρω� ν  ή�  δεν
υπόβλήθόυ� ν πρόσφόρε�ς, διεξα� γεται νε�α διαδικασι�α συ� ναψής δήμό� σιας συ� μβασής για τό εν λό� γω
ε�ργό  με  τήν  εκ  νε�όυ  τή� ρήσή  ό� λων  των  διατυπω� σεων  δήμόσιό� τήτας  πόυ  πρόβλε�πόνται  στις
διατα� ξεις τόυ παρό� ντός (επαναλήπτικό� ς διαγωνισμό� ς, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 98
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κα� θε υπόβαλλό� μενή πρόσφόρα�  δεσμευ� ει τόν συμμετε�χόντα στόν διαγωνισμό�  κατα�  τή δια� ταξή
τόυ α� ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια� στήμα δεκατριών (13) μηνών104, από�  τήν ήμερόμήνι�α λή� ξής
τής πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς των πρόσφόρω� ν.

19.2 Πρόσφόρα�  πόυ  όρι�ζει  χρό� νό  ισχυ� ός  μικρό� τερό  από�  αυτό� ν  πόυ  πρόβλε�πεται  στό  παρό� ν
απόρρι�πτεται ως μή κανόνική� 105.

19.3 Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�,  πριν τή λή� ξή τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς, να ζήτα�  από�
τόυς πρόσφε�ρόντες να παρατει�νόυν τή δια� ρκεια ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς τόυς και τής εγγυ� ήσής
συμμετόχή� ς.  κατ’ ανω� τατό ό� ριό για χρόνικό�  δια� στήμα ι�σό με τό πρόβλεπό� μενό στήν παρ. 19.1 .
Μετα�  από�  τή  λή� ξή  και  τόυ  παραπα� νω  ανω� τατόυ  χρόνικόυ�  όρι�όυ  παρα� τασής  ισχυ� ός  τής
πρόσφόρα� ς,  τα απότελε�σματα τής  παρόυ� σας  διαδικασι�ας  ανα� θεσής ματαιω� νόνται,  εκτό� ς  αν  ή
αναθε�τόυσα  αρχή�  κρι�νει,  κατα�  περι�πτωσή,  αιτιόλόγήμε�να,  ό� τι  ή  συνε�χισή  τής  διαδικασι�ας
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εξυπήρετει�  τό δήμό� σιό συμφε�ρόν, όπό� τε όι όικόνόμικόι�  φόρει�ς πόυ συμμετε�χόυν στή διαδικασι�α
μπόρόυ� ν να επιλε�ξόυν να παρατει�νόυν τήν πρόσφόρα�  τόυς,  εφό� σόν τόυς ζήτήθει�  πριν από�  τήν
πα� ρόδό τόυ ανωτε�ρω ανω� τατόυ όρι�όυ παρα� τασής τής πρόσφόρα� ς τόυς. Η διαδικασι�α ανα� θεσής
συνεχι�ζεται  με  ό� σόυς  παρε�τειναν  τις  πρόσφόρε�ς  τόυς  και  απόκλει�όνται  όι  λόιπόι�  όικόνόμικόι�
φόρει�ς.

19.4 Αν  λή� ξει  ό  χρό� νός  ισχυ� ός  των πρόσφόρω� ν  και  δεν  ζήτήθει�  παρα� τασή  τής  πρόσφόρα� ς,  ή
αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται,  με  αιτιόλόγήμε�νή  από� φασή�  τής,  εφό� σόν  ή  εκτε�λεσή  τής  συ� μβασής
εξυπήρετει�  τό δήμό� σιό συμφε�ρόν,  να ζήτή� σει,  εκ των υστε�ρων,  από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς
πόυ συμμετε�χόυν στή διαδικασι�α να παρατει�νόυν τόν χρό� νό ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς τόυς, καθω� ς
και τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς,  όπό� τε ή διαδικασι�α συνεχι�ζεται με τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς,  όι
όπόι�όι πρόε�βήσαν στις ανωτε�ρω ενε�ργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρόυ� σα Διακή� ρυξή αναρτή� θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  ε�γγραφα  τής  παρόυ� σας  διαδικασι�ας  δήμό� σιας  συ� μβασής  καταχωρή� θήκαν  στό  σχετικό�
ήλεκτρόνικό�  χω� ρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμό� σια Έργα με Συστήμικό�  Αυ� ξόντα Αριθμό� : 182177. [εφόσον
είναι  γνωστός], και  αναρτή� θήκαν  στή  Διαδικτυακή�  Πυ� λή  (www.promitheus.gov.gr)  τόυ  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στήν  ιστόσελι�δα  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  (www.pieria.pkm.gov.gr  ),  (εφό� σόν  διαθε�τει),
αναρτα� ται σχετική�  ενήμε�ρωσή, συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 2 τής παρόυ� σας. 

4. Περι�λήψή  τής  παρόυ� σας  Διακή� ρυξής  δήμόσιευ� εται  στόν  Ελλήνικό�  Τυ� πό106, συ� μφωνα  με  τό
α� ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα� ται στό πρό� γραμμα “Διαυ� γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  ε�ξόδα  των  εκ  τής  κει�μενής  νόμόθεσι�ας  απαραι�τήτων  δήμόσιευ� σεων  τής  περι�λήψής  τής
δήμόπρασι�ας στήν όπόι�α αναδει�χθήκε ανα� δόχός, βαρυ� νόυν τόν ι�διό και εισπρα� ττόνται με τόν πρω� τό
λόγαριασμό�  πλήρωμή� ς τόυ ε�ργόυ.  Τα ε�ξόδα δήμόσιευ� σεων των τυχό� ν πρόήγόυ� μενων διαγωνισμω� ν
για  τήν  ανα� θεσή  τόυ  ι�διόυ  ε�ργόυ,  καθω� ς  και  τα  ε�ξόδα  των  μή  απαραι�τήτων  εκ  τόυ  νό� μόυ
δήμόσιευ� σεων βαρυ� νόυν τήν αναθε�τόυσα αρχή�  και καταβα� λλόνται από�  τις πιστω� σεις τόυ ε�ργόυ.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης107

Δεν επιλε�χθήκε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβασή ανατι�θεται βα� σει τόυ κριτήρι�όυ τόυ α� ρθρόυ 14 τής παρόυ� σας, σε πρόσφε�ρόντα ό όπόι�ός
δεν απόκλει�εται από�  τή συμμετόχή�  βα� σει τής παρ. Α τόυ α� ρθρόυ 22 τής παρόυ� σας και πλήρόι�  τα
κριτή� ρια επιλόγή� ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α� ρθρόυ 22 τής παρόυ� σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαι�ωμα  συμμετόχή� ς  ε�χόυν  φυσικα�  ή�  νόμικα�  πρό� σωπα,  ή�  ενω� σεις  αυτω� ν 108   πόυ
δραστήριόπόιόυ� νται στήν κατήγόρι�α των  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 109 και πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�να σε110:
α) σε κρα� τός-με�λός τής Ένωσής,
β) σε κρα� τός-με�λός τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ ή υπό�  ανα� θεσή δήμό� σια
συ� μβασή  καλυ� πτεται  από�  τα Παραρτή� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7111 και  τις  γενικε�ς  σήμειω� σεις  τόυ
σχετικόυ�  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή� ματός I τής ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς και
δ)  σε  τρι�τες  χω� ρες πόυ δεν εμπι�πτόυν στήν περι�πτωσή γ΄  τής παρόυ� σας παραγρα� φόυ και  ε�χόυν
συνα� ψει διμερει�ς ή�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες με τήν Ένωσή σε θε�ματα διαδικασιω� ν ανα� θεσής δήμόσι�ων
συμβα� σεων.

Στον  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις  του σχετικού με την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης112.

21.2 Οικόνόμικό� ς φόρε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμόνωμε�να ει�τε ως με�λός ε�νωσής113,

21.3 Οι ενω� σεις όικόνόμικω� ν φόρε�ων συμμετε�χόυν υπό�  τόυς ό� ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α� ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόυ α� ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτει�ται από�  τις εν λό�γω ενω� σεις να περιβλήθόυ� ν συγκεκριμε�νή νόμική�  μόρφή�  για τήν υπόβόλή�
πρόσφόρα� ς.  Σε περι�πτωσή πόυ ή ε�νωσή αναδειχθει�  ανα� δόχός ή νόμική�  τής μόρφή�  πρε�πει να ει�ναι
τε�τόια πόυ να εξασφαλι�ζεται ή υ� παρξή ενό� ς και μόναδικόυ�  φόρόλόγικόυ�  μήτρω� όυ για τήν ε�νωσή (πχ
κόινόπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμε�νόι πρόσφε�ρόντες πρε�πει να ικανόπόιόυ� ν ό� λα τα κριτή� ρια πόιότική� ς επιλόγή� ς. 

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ισχυ� όυν τα εξή� ς :

- αναφόρικα�  με τις απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής παρόυ� σας, αυτε�ς θα πρε�πει να ικανόπόιόυ� νται
από�  κα� θε με�λός τής ε�νωσής 

- αναφόρικα�  με τις απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Β τής παρόυ� σας, κα� θε με�λός τής ε�νωσής θα πρε�πει να
ει�ναι  εγγεγραμμε�νό  στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μήτρω� ό, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα στό ως α� νω
α� ρθρό, τόυλα� χιστόν  σε  μια  από�  τις  κατήγόρι�ες  πόυ  αφόρα�  στό  υπό�  ανα� θεσή  ε�ργό.  Περαιτε�ρω,
αθρόιστικα�  πρε�πει να καλυ� πτόνται ό� λες όι κατήγόρι�ες τόυ ε�ργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θε  πρόσφε�ρων  αποκλείεται από�  τή  συμμετόχή�  στήν παρόυ� σα διαδικασι�α  συ� ναψής συ� μβασής,
εφό� σόν συντρε�χει στό πρό� σωπό�  τόυ (αν πρό� κειται για μεμόνωμε�νό φυσικό�  ή�  νόμικό�  πρό� σωπό) ή�  σε
ε�να από�  τα με�λή τόυ (αν πρό� κειται περι� ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων) ε�νας από�  τόυς λό�γόυς των πα-
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ρακα� τω περιπτω� σεων:

22.A.1. Όταν υπα� ρχει εις βα� ρός τόυ αμετα� κλήτή114 καταδικαστική�  από� φασή για ε�να από�  τα ακό� λόυθα
εγκλή� ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό� πως αυτή�  όρι�ζεται στό α� ρθρό 2 τής από� φασής-πλαι�σιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ τής 24ής Οκτωβρι�όυ 2008, για τήν καταπόλε�μήσή τόυ όργανωμε�νόυ
εγκλή� ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλή� ματα τόυ α� ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυ�  Κω� δικα
(εγκλήματική�  όργα� νωσή),

β) ενεργητική δωροδοκία, ό� πως όρι�ζεται στό α� ρθρό 3 τής συ� μβασής περι�  τής καταπόλε�μήσής τής
δωρόδόκι�ας,  στήν όπόι�α ενε�χόνται υπα� λλήλόι των Ευρωπαι8κω� ν Κόινότή� των ή�  των κρατω� ν-μελω� ν
τής Ένωσής (ΕΕ  C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 2 τής από� φασής-πλαι�σιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ τής 22ας Ιόυλι�όυ 2003, για τήν καταπόλε�μήσή τής δωρόδόκι�ας στόν
ιδιωτικό�  τόμε�α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ό� πως όρι�ζεται στό εθνικό�  δι�καιό τόυ όικό-
νόμικόυ�  φόρε�α, και τα εγκλή� ματα των α� ρθρων 159Α (δωρόδόκι�α πόλιτικω� ν πρόσω� πων), 236 (δωρό-
δόκι�α υπαλλή� λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι�α δικαστικω� ν λειτόυργω� ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρι�α επιρρό-
ή� ς – μεσα� ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκι�α στόν ιδιωτικό�  τόμε�α) τόυ Πόινικόυ�  Κω� δικα,

γ) απάτη, εις βα� ρός των όικόνόμικω� ν συμφερό� ντων τής Ένωσής κατα�  τήν ε�ννόια των α� ρθρων 3 και
4 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ τής 5ής Ιόυλι�όυ
2017 σχετικα�  με τήν καταπόλε�μήσή, με�σω τόυ πόινικόυ�  δικαι�όυ, τής απα� τής εις βα� ρός των όικόνόμι-
κω� ν συμφερό� ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή� ματα των α� ρθρων 159Α (δωρόδόκι�α
πόλιτικω� ν πρόσω� πων), 216 (πλαστόγραφι�α), 236 (δωρόδόκι�α υπαλλή� λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι�α
δικαστικω� ν  λειτόυργω� ν),  242  (ψευδή� ς  βεβαι�ωσή,  νό� θευσή  κ.λπ.)  374  (διακεκριμε�νή  κλόπή� ),  375
(υπεξαι�ρεσή), 386 (απα� τή), 386Α (απα� τή με υπόλόγιστή� ), 386Β (απα� τή σχετική�  με τις επιχόρήγή� σεις),
390 (απιστι�α) τόυ Πόινικόυ�  Κω� δικα και των α� ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυ�  Τελωνειακόυ�  Κω� δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), ό� ταν αυτα�  στρε�φόνται κατα�  των όικόνόμικω� ν συμφερό� ντων τής Ευρωπαι8κή� ς
Ένωσής ή�  συνδε�όνται με τήν πρόσβόλή�  αυτω� ν των συμφερό� ντων, καθω� ς και τα εγκλή� ματα των α� ρ-
θρων 23 (διασυνόριακή�  απα� τή σχετικα�  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικε�ς διατα� ξεις για τήν πόινική�
πρόστασι�α των όικόνόμικω� ν συμφερό� ντων τής Ευρωπαι8κή� ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε�ς δραστήριό� τήτες, ό� πως
όρι�ζόνται, αντιστόι�χως, στα α� ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Κόινό-
βόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ τής 15ής Μαρτι�όυ 2017, για τήν καταπόλε�μήσή τής τρόμόκρατι�ας και τήν
αντικατα� στασή τής από� φασής-πλαισι�όυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ και για τήν τρόπόπόι�ήσή
τής από� φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή�  ήθική�  αυτόυργι�α ή�  συνε�ργεια
ή�  από� πειρα δια� πραξής εγκλή� ματός, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 14 αυτή� ς, και τα εγκλή� ματα των α� ρ-
θρων  187Α  και  187Β  τόυ  Πόινικόυ�  Κω� δικα,  καθω� ς  και  τα  εγκλή� ματα των  α� ρθρων  32-35 τόυ  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή�  χρήματόδό� τήσή τής τρόμόκρατι�ας,
ό� πως αυτε�ς όρι�ζόνται στό α� ρθρό 1 τής Οδήγι�ας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και
τόυ Συμβόυλι�όυ τής 20ής Μαι}όυ  2015, σχετικα�  με τήν πρό� λήψή τής χρήσιμόπόι�ήσής τόυ χρήματόπι-
στωτικόυ�  συστή� ματός για τή νόμιμόπόι�ήσή εσό� δων από�  παρα� νόμες δραστήριό� τήτες ή�  για τή χρήμα-
τόδό� τήσή τής  τρόμόκρατι�ας, τήν  τρόπόπόι�ήσή  τόυ κανόνισμόυ�  (ΕΕ)  αριθμ.  648/2012 τόυ Ευρω-
παι8κόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ, και τήν κατα� ργήσή τής όδήγι�ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρω-
παι8κόυ�  Κόινόβόυλι�όυ  και  τόυ  Συμβόυλι�όυ  και  τής  όδήγι�ας  2006/70/ΕΚ  τής  Επιτρόπή� ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκλή� ματα των α� ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 2 τής
Οδήγι�ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ τής 5ής Απριλι�όυ 2011, για
τήν πρό� λήψή και τήν καταπόλε�μήσή τής εμπόρι�ας ανθρω� πων και για τήν πρόστασι�α των θυμα� των
τής, καθω� ς και για τήν αντικατα� στασή τής από� φασής-πλαι�σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011,  σ.  1),  και  τα εγκλή� ματα τόυ α� ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυ�  Κω� δικα (εμπόρι�α αν-
θρω� πων). Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας απόκλει�εται επι�σής ό� ταν τό πρό� σωπό εις βα� ρός τόυ όπόι�όυ εκδό� θή-
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κε αμετα� κλήτή καταδικαστική�  από� φασή ει�ναι με�λός τόυ διόικήτικόυ� , διευθυντικόυ�  ή�  επόπτικόυ�  όρ-
γα� νόυ τόυ εν λό�γω όικόνόμικόυ�  φόρε�α ή�  ε�χει εξόυσι�α εκπρόσω� πήσής, λή� ψής απόφα� σεων ή�  ελε�γχόυ
σε αυτό� .

Η υπόχρε�ωσή τόυ πρόήγόυ� μενόυ εδαφι�όυ αφόρα� :

α) Στις περιπτω� σεις εταιρειω� ν περιόρισμε�νής ευθυ� νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω� ν εταιρειω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω� ν Κεφαλαιόυχικω� ν Εταιρειω� ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστε�ς.

β) Στις περιπτω� σεις ανωνυ� μων εταιρειω� ν (Α.Ε.) τόν Διευθυ� νόντα Συ� μβόυλό, τα με�λή τόυ Διόικήτικόυ�
Συμβόυλι�όυ, καθω� ς  και  τα  πρό� σωπα  στα  όπόι�α  με  από� φασή  τόυ  Διόικήτικόυ�  Συμβόυλι�όυ  ε�χει
ανατεθει� τό συ� νόλό τής διαχει�ρισής και εκπρόσω� πήσής τής εταιρει�ας.

γ) Στις περιπτω� σεις των συνεταιρισμω� ν, τα με�λή τόυ Διόικήτικόυ�  Συμβόυλι�όυ, ή�

δ) στις υπό� λόιπες περιπτω� σεις νόμικω� ν πρόσω� πων, τόν, κατα�  περι�πτωσή, νό� μιμό  εκπρό� σωπό115.

22.A.2

α) Όταν ό  πρόσφε�ρων ε�χει αθετή� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ ό� σόν αφόρα�  στήν καταβόλή�  φό� ρων ή�  ει-
σφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής και αυτό�  ε�χει διαπιστωθει�  από�  δικαστική�  ή�  διόικήτική�  από� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ� , συ� μφωνα με διατα� ξεις τής χω� ρας ό� πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νός ή�  τήν
εθνική�  νόμόθεσι�α  ή� /και 

β) ή αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει� να απόδει�ξει με τα κατα� λλήλα με�σα ό� τι ό πρόσφε�ρων ε�χει αθετή� σει τις
υπόχρεω� σεις τόυ ό� σόν αφόρα�  τήν καταβόλή�  φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής.

Αν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Έλλήνας πόλι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  τόυ στήν Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις
τόυ πόυ αφόρόυ� ν τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτόυν, τό� σό τήν κυ� ρια, ό� σό και τήν επι-
κόυρική�  ασφα� λισή.

Οι υπόχρεω� σεις  των περ.  α’  και  β’  θεωρει�ται  ό� τι  δεν ε�χόυν αθετήθει�  εφό� σόν δεν ε�χόυν καταστει�
λήξιπρό� θεσμες ή�  εφό� σόν αυτε�ς ε�χόυν υπαχθει� σε δεσμευτικό�  διακανόνισμό�  πόυ τήρει�ται.

Δεν απόκλει�εται ό πρόσφε�ρων, ό� ταν ε�χει εκπλήρω� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ, ει�τε καταβα� λλόντας τόυς
φό� ρόυς ή�  τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής πόυ όφει�λει, συμπεριλαμβανόμε�νων, κατα�  περι�πτωσή,
των δεδόυλευμε�νων τό� κων ή�  των πρόστι�μων, ει�τε υπαγό� μενός σε δεσμευτικό�  διακανόνισμό�  για τήν
καταβόλή�  τόυς, στό με�τρό πόυ τήρει� τόυς ό� ρόυς τόυ δεσμευτικόυ�  κανόνισμόυ� 116

22.A.3  α)………117  

β) ………118

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:119

Δεν απαιτούνται άλλοι λόγοι αποκλεισμού

22.Α.5.  Απόκλει�εται από�  τή συμμετόχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής δήμό� σιας συ� μβασής (διαγωνισμό� ),
όικόνόμικό� ς  φόρε�ας εα� ν συντρε�χόυν όι  πρόυ8 πόθε�σεις εφαρμόγή� ς  τής παρ.  4 τόυ α� ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 120

Για ε�ργα κα� τω τόυ 1.000.000 € δεν υπα� ρχει απαι�τήσή

.121
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22.Α.6.  Η αναθε�τόυσα αρχή�  απόκλει�ει  όικόνόμικό�  φόρε�α σε όπόιόδή� πότε χρόνικό�  σήμει�ό κατα�  τή
δια� ρκεια τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, ό� ταν απόδεικνυ� εται ό� τι αυτό� ς βρι�σκεται λό�γω πρα� ξεων
ή�  παραλει�ψεων αυτόυ�  ει�τε πριν ει�τε κατα�  τή διαδικασι�α, σε μι�α από�  τις περιπτω� σεις των πρόήγόυ� με-
νων παραγρα� φων. 122 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4  (για το
22 .Α.4 δεν υπάρχει απαίτηση στην παρούσα διακήρυξη) στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία
έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.123

22.Α.7. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ εμπι�πτει σε μια από�  τις καταστα� σεις πόυ αναφε�ρόνται στις παρα-
γρα� φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4124(για το 22 .Α.4 δεν υπάρχει απαίτηση στην παρούσα διακήρυξη)  ,
μπόρει� να πρόσκόμι�ζει στόιχει�α125 πρόκειμε�νόυ να απόδει�ξει ό� τι τα με�τρα πόυ ε�λαβε επαρκόυ� ν για να
απόδει�ξόυν τήν αξιόπιστι�α τόυ, παρό� τι συντρε�χει ό σχετικό� ς λό�γός απόκλεισμόυ� . Για τόν σκόπό�  αυ-
τό� ν, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας απόδεικνυ� ει ό� τι ε�χει καταβα� λει ή�  ε�χει δεσμευθει� να καταβα� λει απόζήμι�ωσή
για ζήμι�ες πόυ πρόκλή� θήκαν από�  τό πόινικό�  αδι�κήμα ή�  τό παρα� πτωμα, ό� τι ε�χει διευκρινι�σει τα γεγό-
νό� τα και τις περιστα� σεις με όλόκλήρωμε�νό τρό� πό, με�σω ενεργόυ�  συνεργασι�ας με τις ερευνήτικε�ς αρ-
χε�ς, και ε�χει λα� βει συγκεκριμε�να τεχνικα�  και όργανωτικα�  με�τρα, καθω� ς και με�τρα σε επι�πεδό πρόσω-
πικόυ�  κατα� λλήλα για τήν απόφυγή�  περαιτε�ρω πόινικω� ν αδικήμα� των ή�  παραπτωμα� των.  126 Τα με�τρα
πόυ λαμβα� νόνται από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς αξιόλόγόυ� νται σε συνα� ρτήσή με τή σόβαρό� τήτα και
τις ιδιαι�τερες περιστα� σεις τόυ πόινικόυ�  αδική� ματός ή�  τόυ παραπτω� ματός. Εα� ν τα στόιχει�α κριθόυ� ν
επαρκή� , ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν απόκλει�εται από�  τή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής. Αν τα
με�τρα κριθόυ� ν ανεπαρκή� , γνωστόπόιει�ται στόν όικόνόμικό�  φόρε�α τό σκεπτικό�  τής από� φασής αυτή� ς.
Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ ε�χει απόκλειστει�, συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, με τελεσι�δική από� φα-
σή, από�  τή συμμετόχή�  σε διαδικασι�ες συ� ναψής συ� μβασής ή�  ανα� θεσής παραχω� ρήσής δεν μπόρει�  να
κα� νει  χρή� σή τής ανωτε�ρω δυνατό� τήτας κατα�  τήν περι�όδό τόυ απόκλεισμόυ�  πόυ όρι�ζεται στήν εν
λό�γω από� φασή

22.Α.8. Η από� φασή για τήν διαπι�στωσή τής επα� ρκειας ή�  μή των επανόρθωτικω� ν με�τρων κατα�  τήν
πρόήγόυ� μενή παρα� γραφό εκδι�δεται συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. 127

22.Α.9. Οικόνόμικό� ς  φόρε�ας,  σε  βα� ρός  τόυ  όπόι�όυ  ε�χει  επιβλήθει�  ή  κυ� ρωσή  τόυ  όριζό� ντιόυ
απόκλεισμόυ�  συ� μφωνα  με  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,  και  για  τό  χρόνικό�  δια� στήμα  πόυ  αυτή�  όρι�ζει
απόκλει�εται από�  τήν παρόυ� σα διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 128

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόρα�  τήν καταλλήλό� τήτα για τήν α� σκήσή τής επαγγελματική� ς δραστήριό� τήτας, απαιτει�ται  όι
όικόνόμικόι�  φόρει�ς  να ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μήτρω� ό πόυ τήρει�ται  στό
κρα� τός εγκατα� στασή� ς τόυς. Ειδικα�  όι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι στήν Ελλα� δα απαιτει�-
ται  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό  Μήτρω� ό  Εργόλήπτικω� ν  Επιχειρή� σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  τό  χρόνικό�
δια� στήμα πόυ εξακόλόυθόυ� ν να ισχυ� όυν όι μεταβατικε�ς διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ή�
στό Μήτρω� ό Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων Δήμό� σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από�  τήν ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ
τελευται�όυ ή�  στα Μήτρω� α Περιφερειακω� ν Ενότή� των129, ανα�  περι�πτωσή, στήν κατήγόρι�α/-ιες ε�ργόυ
τόυ α� ρθρόυ 21 τής παρόυ� σας130. Οι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι σε κρα� τός με�λός τής Ευ-
ρωπαι8κή� ς Ένωσής απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νόι στα Μήτρω� α τόυ παραρτή� ματός ΧΙ τόυ Πρό-
σαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια131

...Οι όικόνόμικόι�  φόρει�ς όφει�λόυν να πλήρόυ� ν τις απαιτή� σεις όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμική� ς επα� ρ-
κειας πόυ όρι�ζόνται στό α� ρθρό 54 τόυ ΠΔ 71/2019 (πόυ αντιστόιχει� στό α� ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 πόυ
καταργει�ται) (, ανα�  κατήγόρι�α και τα� ξή Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (ό� πως ισχυ� ει πλε�όν με τό ΠΔ 71/2019)
αντι�στόιχή με τήν εκτιμω� μενή αξι�α τής συ� μβασής (καταθε�σεις σε τρα� πεζα, πα� για στόιχει�α για τις τα� ξεις,
ι�δια κεφα� λαια, δει�κτες βιωσιμό� τήτας, κλπ).

Σε  περι�πτωσή  ε�νωσής  όικόνόμικω� ν  φόρε�ων,  όι  παραπα� νω  ελα� χιστες  απαιτή� σεις  καλυ� πτόνται
αθρόιστικα�  από�  τα με�λή τής ε�νωσής. 

[όπου  κρίνεται  αναγκαίο  διευκρινίζεται  διαφορετικός  τρόπος,  με  τον  οποίο  οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  ήτοι  από  ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας132.]
Ειδικα�  όι εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό�  δια� στήμα πόυ
εξακόλόυθόυ� ν να ισχυ� όυν όι μεταβατικε�ς διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νόυν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ό� ρια ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μ-
φωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως ισχυ� ει.

Μετα�  από�  τή  λή� ξή  των  ως  α� νω  μεταβατικω� ν  διατα� ξεων  και  τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ός  τόυ  π.δ
71/2019, όι εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νόυν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ό� ρια ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μ-
φωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 64 αυτόυ� .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα133

Οι όικόνόμικόι�  φόρει�ς όφει�λόυν να πλήρόυ� ν τις απαιτή� σεις τεχνική� ς ικανό� τήτας πόυ όρι�ζόνται στό
α� ρθρό 54 τόυ ΠΔ 71/2019 (πόυ αντιστόιχει�  στό α� ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 πόυ καταργει�ται), ανα�
κατήγόρι�α και τα� ξή Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (ό� πως ισχυ� ει πλε�όν με τό ΠΔ 71/2019)  αντι�στόιχή με τήν
εκτιμω� μενή αξι�α τής συ� μβασής (στελε�χωσή, τεχνικό� ς εξόπλισμό� ς, εμπειρι�α κλπ).

Σε  περι�πτωσή  ε�νωσής  όικόνόμικω� ν  φόρε�ων,  όι  παραπα� νω  ελα� χιστες  απαιτή� σεις  καλυ� πτόνται
αθρόιστικα�  από�  τα με�λή τής ε�νωσής. 

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων πληρούν τις  απαιτήσεις τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας134,  ήτοι  από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλ -
λος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με
την αρχή της αναλογικότητας135.]

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής
και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  καθώς  και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη
των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες
αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα
αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν
οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς
το αντικείμενό της.136]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης137

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

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

Όσόν αφόρα�  τα κριτή� ρια τής όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμική� ς επα� ρκειας και τα κριτή� ρια σχετικα�
με τήν τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανό� τήτα, ε�νας όικόνόμικό� ς φόρε�ας μπόρει�,  να στήρι�ζεται στις
ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων, ασχε�τως τής νόμική� ς φυ� σής των δεσμω� ν τόυ με αυτόυ� ς. Στήν περι�πτωσή
αυτή� , απόδεικνυ� όυν ό� τι θα ε�χόυν στή δια� θεσή�  τόυς τόυς αναγκαι�όυς πό� ρόυς, με τήν πρόσκό� μισή τής
σχετική� ς δε�σμευσής των φόρε�ων στήν ικανό� τήτα των όπόι�ων στήρι�ζόνται.

Όσόν αφόρα�  τα κριτή� ρια πόυ σχετι�ζόνται με τόυς τι�τλόυς σπόυδω� ν και τα επαγγελματικα�  πρόσό� ντα
πόυ όρι�ζόνται στήν περι�πτωσή στ τόυ Με�ρόυς ΙΙ  τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή� ματός Α ν.
4412/2016 ή�  με τήν σχετική�  επαγγελματική�  εμπειρι�α, όι όικόνόμικόι�  φόρει�ς, μπόρόυ� ν να βασι�ζόνται
στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων μό� νό εα� ν όι τελευται�όι θα εκτελε�σόυν τις εργασι�ες ή�  τις υπήρεσι�ες για
τις όπόι�ες απαιτόυ� νται όι συγκεκριμε�νες ικανό� τήτες.

Όταν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων ό� σόν αφόρα�  τα κριτή� ρια πόυ
σχετι�ζόνται με τήν όικόνόμική�  και χρήματόόικόνόμική�  επα� ρκεια, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας και αυτόι�  όι
φόρει�ς ει�ναι από�  κόινόυ�  υπευ� θυνόι138 για τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής.

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ή ε�νωσή μπόρει�  να στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες των
συμμετεχό� ντων  στήν  ε�νωσή  ή�  α� λλων  φόρε�ων  (για  τα  κριτή� ρια  τής  όικόνόμική� ς  και
χρήματόόικόνόμική� ς  επα� ρκειας  και  τα  κριτή� ρια  σχετικα�  με  τήν  τεχνική�  και  επαγγελματική�
ικανό� τήτα).

Η αναθε�τόυσα αρχή�  ελε�γχει, συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23 τής παρόυ� σας, εα� ν όι φόρει�ς,
στις ικανό� τήτες των όπόι�ων πρότι�θεται να στήριχθει�  ό πρόσφε�ρων, πλήρόυ� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια
επιλόγή� ς και, εα� ν συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρόυ� σα διακή� ρυξή. 

Η αναθε�τόυσα αρχή�  απαιτει�  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  να  αντικαταστή� σει  ε�ναν  φόρε�α  πόυ  δεν
πλήρόι� σχετικό�  κριτή� ριό επιλόγή� ς ή�  για τόν όπόι�ό συντρε�χόυν όι λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22.Α
τής παρόυ� σας.

Η αντικατα� στασή τόυ φόρε�α, στις ικανό� τήτες τόυ όπόι�όυ στήρι�ζεται ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ δεν
πλήρόι�  σχετικό�  κριτή� ριό επιλόγή� ς  ή�  για τόν όπόι�όν συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  τής παρόυ� σας,
γι�νεται  κατό� πιν  πρό� σκλήσής  πρός  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α,  εντό� ς  τρια� ντα  (30)  ήμερω� ν  από�  τήν
ήμερόμήνι�α κόινόπόι�ήσής τής πρό� σκλήσής στόν όικόνόμικό�  φόρε�α, για κα� θε τρι�τό στις ικανό� τήτες
τόυ όπόι�όυ στήρι�ζεται, στό πλαι�σιό τής παρόυ� σας διαδικασι�ας ανα� θεσής συ� μβασής. Ο φόρε�ας με τόν
όπόι�ό αντικαθι�σταται ό φόρε�ας τόυ πρόήγόυ� μενόυ εδαφι�όυ δεν επιτρε�πεται να αντικατασταθει�  εκ
νε�όυ.

Η εκτε�λεσή των ......139 γι�νεται υπόχρεωτικα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα ή� ,  αν ή πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται
από�  ε�νωσή όικόνόμικω� ν φόρε�ων, από�  ε�ναν από�  τόυς συμμετε�χόντες στήν ε�νωσή αυτή� .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής140

23.1 Κατα�  τήν  υπόβόλή�  πρόσφόρω� ν  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  υπόβα� λλόυν  τό  Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό
Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόι�ό ισόδυναμει�  με  ενήμερωμε�νή υπευ� θυνή δή� λωσή, με τις συνε�πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα� στασή των πιστόπόιήτικω� ν πόυ εκδι�δόυν δήμό� σιες αρχε�ς ή�
τρι�τα με�ρή, επιβεβαιω� νόντας ό� τι ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας πλήρόι� τις ακό� λόυθες πρόυ8 πόθε�σεις:
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α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  από�  τις  καταστα� σεις  τόυ  α� ρθρόυ  22  Α  τής  παρόυ� σας,
β) πλήρόι� τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλόγή� ς τα όπόι�α ε�χόυν καθόρισθει�, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυ� σας.

Σε  όπόιόδή� πότε  χρόνικό�  σήμει�ό  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας,  μπόρει�  να  ζήτήθει�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες να υπόβα� λλόυν ό� λα ή�  όρισμε�να δικαιόλόγήτικα�  τής επό� μενής παραγρα� φόυ, ό� ταν αυτό�
απαιτει�ται για τήν όρθή�  διεξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

Τό ΕΕΕΣ φε�ρει υπόγραφή�  με ήμερόμήνι�α εντό� ς τόυ χρόνικόυ�  διαστή� ματός, κατα�  τό όπόι�ό μπόρόυ� ν να
υπόβα� λόνται πρόσφόρε�ς. 

Αν στό δια� στήμα πόυ μεσόλαβει� μεταξυ�  τής ήμερόμήνι�ας υπόγραφή� ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτική� ς
ήμερόμήνι�ας υπόβόλή� ς πρόσφόρω� ν ε�χόυν επε�λθει μεταβόλε�ς στα δήλωθε�ντα στόιχει�α, εκ με�ρόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ,  ό όικόνόμικό� ς  φόρε�ας απόσυ� ρει  τήν πρόσφόρα�  τόυ,  χωρι�ς  να απαιτει�ται από� φασή τής
αναθε�τόυσας αρχή� ς. Στή συνε�χεια μπόρει� να τήν υπόβα� λει εκ νε�όυ με επι�καιρό ΕΕΕΣ.141.

Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δήλω� σεις και πλήρόφόρι�ες πόυ παρε�χει στό ΕΕΕΣ
με συνόδευτική�  υπευ� θυνή δή� λωσή, τήν όπόι�α υπόβα� λλει μαζι� με τό ΕΕΕΣ. 

Κατα�  τήν υπόβόλή�  τόυ ΕΕΕΣ, καθω� ς και τής συνόδευτική� ς υπευ� θυνής δή� λωσής, ει�ναι δυνατή� , με μό� νή
τήν υπόγραφή�  τόυ κατα�  περι�πτωσή εκπρόσω� πόυ τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, ή πρόκαταρκτική�  από� δειξή
των  λό�γων  απόκλεισμόυ�  πόυ  αναφε�ρόνται  στό  α� ρθρό  22.Α.1  τής  παρόυ� σας,  για  τό  συ� νόλό  των
φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ ει�ναι με�λή τόυ διόικήτικόυ� , διευθυντικόυ�  ή�  επόπτικόυ�  όργα� νόυ τόυ ή�  ε�χόυν
εξόυσι�α εκπρόσω� πήσής, λή� ψής απόφα� σεων ή�  ελε�γχόυ σε αυτό� ν 142.

Ως  εκπρό� σωπός  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  για  τήν  εφαρμόγή�  τόυ  παρό� ντός,  νόει�ται  ό  νό� μιμός
εκπρό� σωπός αυτόυ� , ό� πως πρόκυ� πτει από�  τό ισχυ� όν καταστατικό�  ή�  τό πρακτικό�  εκπρόσω� πήσή� ς τόυ
κατα�  τό  χρό� νό  υπόβόλή� ς  τής  πρόσφόρα� ς  ή�  τό  αρμόδι�ως  εξόυσιόδότήμε�νό  φυσικό�  πρό� σωπό  να
εκπρόσωπει�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψής  συμβα� σεων  ή�  για  τή  συγκεκριμε�νή
διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής143.

Ο όικόνόμικό� ς  φόρε�ας φε�ρει τήν υπόχρε�ωσή,  να δήλω� σει,  με�σω τόυ ΕΕΕΣ, με ακρι�βεια στήν ανα-
θε�τόυσα αρχή� ,  ως ε�χόυσα τήν απόκλειστική�  αρμόδιό� τήτα ελε�γχόυ για τήν τυχό� ν συνδρόμή�  λό�γων
απόκλεισμόυ� 144, τήν κατα� στασή�  τόυ σε σχε�σή με τόυς λό�γόυς πόυ πρόβλε�πόνται στό α� ρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 και στό α� ρθρό 22.Α  τής παρόυ� σής145 και ταυτό�χρόνα να επικαλεσθει� και τυχό� ν λήφθε�ντα
με�τρα πρός απόκατα� στασή τής αξιόπιστι�ας τόυ.

Επισήμαι�νεται  ό� τι,  κατα�  τήν  απα� ντήσή  όικόνόμικόυ�  φόρε�α  στό  ερω� τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ή�  α� λλόυ
αντι�στόιχόυ εντυ� πόυ ή�  δή� λωσής για συ� ναψή συμφωνιω� ν με α� λλόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς με στό�χό τή
στρε�βλωσή τόυ ανταγωνισμόυ� , ή συνδρόμή�  περιστα� σεων, ό� πως ή τριετή� ς παραγραφή�  τής παρ. 10
τόυ α� ρθρόυ 73, περι� λό� γων απόκλεισμόυ� , ή�  ή εφαρμόγή�  τής παρ. 3β τόυ α� ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυ� εται στό σχετικό�  πεδι�ό πόυ πρόβα� λλει κατό� πιν θετική� ς απα� ντήσής.

Οι  πρόήγόυ� μενες  αρνήτικε�ς  απαντή� σεις  στό  ανωτε�ρω  ερω� τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ή�  α� λλόυ  αντι�στόιχόυ
εντυ� πόυ ή�  δή� λωσής, από�  όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς όι όπόι�όι εμπι�πτόυν στό πεδι�ό εφαρμόγή� ς τής παρ. 3β
τόυ α� ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυ� ν τόν λό�γό απόκλεισμόυ�  των περ. ζ’ ή� / και θ’ τής
παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ παρό� ντός και δεν απαιτει�ται να δήλωθόυ� ν κατα�  τή συμπλή� ρωσή τόυ ΕΕΕΣ
και κα� θε αντι�στόιχόυ εντυ� πόυ.

Όσόν αφόρα�  τις υπόχρεω� σεις  για τήν καταβόλή�  φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής (περ. α’
και β’ τής παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτε�ς θεωρει�ται ό� τι δεν ε�χόυν αθετήθει�  εφό� σόν
δεν  ε�χόυν  καταστει�  λήξιπρό� θεσμες  ή�  εφό� σόν  ε�χόυν  υπαχθει�  σε  δεσμευτικό�  διακανόνισμό�  πόυ
τήρει�ται. Στήν περι�πτωσή αυτή� , ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν υπόχρεόυ� ται να απαντή� σει καταφατικα�
στό σχετικό�  πεδι�ό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόι�ό ερωτα� ται εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ε�χει ανεκπλή� ρωτες

36





υπόχρεω� σεις  ό� σόν  αφόρα�  στήν  καταβόλή�  φό� ρων  ή�  εισφόρω� ν  κόινωνική� ς  ασφα� λισής  ή� ,  κατα�
περι�πτωσή, εα� ν ε�χει αθετή� σει τις παραπα� νω υπόχρεω� σεις τόυ. 146

Στήν  περι�πτωσή  υπόβόλή� ς  πρόσφόρα� ς  από�  ε�νωσή  όικόνόμικω� ν  φόρε�ων,  τό  Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό
Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα� λλεται χωριστα�  από�  κα� θε με�λός τής ε�νωσής.

Στήν  περι�πτωσή  πόυ  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  δήλω� νει  στό  Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό� θεσή�  τόυ για ανα� θεσή υπεργόλαβι�ας, υπόβα� λλει μαζι�  με τό δικό�  τόυ ΕΕΕΣ
και τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα� βόυ.

Στήν  περι�πτωσή  πόυ  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  στήρι�ζεται  στις  ικανό� τήτες  ενό� ς  ή�
περισσό� τερων φόρε�ων υπόβα� λλει μαζι� με τό δικό�  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα� θε φόρε�α, στις ικανό� τήτες
τόυ όπόι�όυ στήρι�ζεται.

Τε�λός,  επισήμαι�νεται  ό� τι  όι  πρόσφε�ρόντες  δήλω� νόυν  τό  ανεκτε�λεστό  υπό� λόιπό  εργόλαβικω� ν
συμβα� σεων στό Με�ρός  IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενό� τήτα Β («Οικόνόμική�  και Χρήματόόικόνόμική�  Επα� ρκεια»),
στό πεδι�ό «Λόιπε�ς όικόνόμικε�ς ή�  χρήματόόικόνόμικε�ς απαιτή� σεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δικαι�ωμα συμμετόχή� ς και όι ό� ρόι και πρόυ8 πόθε�σεις συμμετόχή� ς, ό� πως όρι�στήκαν στα α� ρθρα 21
και 22 τής παρόυ� σας, κρι�νόνται:
α) κατα�  τήν υπόβόλή�  τής πρόσφόρα� ς, με τήν υπόβόλή�  τόυ ΕΕΕΣ, 
β) κατα�  τήν υπόβόλή�  των δικαιόλόγήτικω� ν κατακυ� ρωσής, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4.2 (α  ε�ως δ) και 
γ)κατα�  τήν εξε�τασή τής υπευ� θυνής δή� λωσής, συ� μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16, και στό α� ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυ� σας.

Στήν περι�πτωσή πόυ πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς  φόρε�ας ή�  ε�νωσή αυτω� ν  στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες
α� λλων φόρε�ων, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ� σας, όι φόρει�ς στήν ικανό� τήτα των όπόι�ων
στήρι�ζεται  ό  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  ή�  ε�νωσή  αυτω� ν,  υπόχρεόυ� νται  στήν  υπόβόλή�  των
δικαιόλόγήτικω� ν πόυ απόδεικνυ� όυν ό� τι δεν συντρε�χόυν όι λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής
παρόυ� σας και ό� τι πλήρόυ� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλόγή� ς κατα�  περι�πτωσή (α� ρθρόυ 22 Β – Ε).

Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  δεν  υπόχρεόυ� νται  να  υπόβα� λλόυν  δικαιόλόγήτικα�  ή�  α� λλα  απόδεικτικα�
στόιχει�α, αν και στό με�τρό πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  ε�χει τή δυνατό� τήτα να λαμβα� νει τα πιστόπόιήτικα�
ή�  τις συναφει�ς πλήρόφόρι�ες απευθει�ας με�σω πρό� σβασής σε εθνική�  βα� σή δεδόμε�νων σε όπόιόδή� πότε
κρα� τός - με�λός τής Ένωσής, ή όπόι�α διατι�θεται δωρεα� ν, ό� πως εθνικό�  μήτρω� ό συμβα� σεων, εικόνικό�
φα� κελό  επιχει�ρήσής,  ήλεκτρόνικό�  συ� στήμα  απόθή� κευσής  εγγρα� φων  ή�  συ� στήμα  πρόεπιλόγή� ς.  Η
δή� λωσή για τήν πρό� σβασή σε εθνική�  βα� σή δεδόμε�νων εμπεριε�χεται στό Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό Έγγραφό
Συ� μβασής  (ΕΕΕΣ).  Η  δή� λωσή  για  τήν  πρό� σβασή  σε  εθνική�  βα� σή  δεδόμε�νων  εμπεριε�χεται   στό
Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ),  στό όπόι�ό  περιε�χόνται επι�σής όι  πλήρόφόρι�ες πόυ
απαιτόυ� νται  για  τόν συγκεκριμε�νό  σκόπό� ,  ό� πως ή  ήλεκτρόνική�  διευ� θυνσή τής  βα� σής  δεδόμε�νων,
τυχό� ν δεδόμε�να αναγνω� ρισής και, κατα�  περι�πτωσή, ή απαραι�τήτή δή� λωσή συναι�νεσής. 

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς δεν υπόχρεόυ� νται να υπόβα� λόυν δικαιόλόγήτικα� , ό� ταν ή αναθε�τόυσα αρχή�  πόυ
ε�χει αναθε�σει τή συ� μβασή διαθε�τει ή� δή τα δικαιόλόγήτικα�  αυτα� .

Όλα τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα τόυ α� ρθρόυ 23.3 ε�ως 23.10 τής παρόυ� σας, υπόβα� λλόνται και γι�νόνται
απόδεκτα� ,  συ� μφωνα με τα αναλυτικα�  όριζό� μενα στό α� ρθρό 4.2 (β) τής παρόυ� σας. Τα απόδεικτικα�
ε�γγραφα συντα� σσόνται στήν ελλήνική�  γλω� σσα ή�  συνόδευ� όνται από�  επι�σήμή μετα� φρασή�  τόυς στήν
ελλήνική�  γλω� σσα συ� μφωνα με τό α� ρθρό 6 τής παρόυ� σας.  Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�  να ζήτει�  από�
πρόσφε�ρόντες, σε όπόιόδή� πότε χρόνικό�  σήμει�ό κατα�  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας, να υπόβα� λλόυν
ό� λα ή�  όρισμε�να δικαιόλόγήτικα� , ό� ταν αυτό�  απαιτει�ται για τήν όρθή�  διεξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός,  κατό� πιν  σχετική� ς  ήλεκτρόνική� ς  πρό� σκλήσής από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή� ,
υπόβα� λλει  τα  ακό� λόυθα  δικαιόλόγήτικα� ,  κατα�  τα  ειδικό� τερα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.2  τής
παρόυ� σας147:

Για  τήν  από� δειξή  τής  μή  συνδρόμή� ς  των  λό�γων  απόκλεισμόυ�  τόυ  άρθρου  22Α,  ό  πρόσωρινό� ς
ανα� δόχός υπόβα� λλει  αντι�στόιχα τα παρακα� τω δικαιόλόγήτικα� :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ή� ,  ελλει�ψει αυτόυ� ,  ισόδυ� ναμόυ εγγρα� φόυ πόυ εκδι�δεται από�
αρμό� δια δικαστική�  ή�  διόικήτική�  αρχή�  τόυ κρα� τόυς-με�λόυς ή�  τής χω� ρας καταγωγή� ς ή�  τής χω� ρας ό� πόυ
ει�ναι εγκατεστήμε�νός ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας, από�  τό όπόι�ό πρόκυ� πτει ό� τι πλήρόυ� νται αυτε�ς
όι πρόυ8 πόθε�σεις, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυ148. Η υπόχρε�ωσή
πρόσκό� μισής  τόυ  ως  α� νω  απόσπα� σματός  αφόρα�  και  τα  πρό� σωπα  των  τελευται�ων  τεσσα� ρων
εδαφι�ων  τής παραγρα� φόυ Α.1 τόυ α� ρθρόυ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τήν αρμό� δια αρχή�
τόυ  όικει�όυ  κρα� τόυς  -  με�λόυς  ή�  χω� ρας,  περι�  τόυ  ό� τι  ε�χόυν  εκπλήρωθει�  όι  υπόχρεω� σεις  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  ό� σόν  αφόρα�  στήν  καταβόλή�  φό� ρων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στήν
καταβόλή�  των εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής  (ασφαλιστική ενημερότητα)149, συ� μφωνα με τήν
ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α τόυ κρα� τόυς εγκατα� στασής ή�  τήν ελλήνική�  νόμόθεσι�α αντι�στόιχα, πόυ να ει�ναι
εν ισχυ�  κατα�  τό χρό� νό υπόβόλή� ς τόυ, α� λλως, στήν περι�πτωσή πόυ δεν αναφε�ρεται σε αυτό�  χρό� νός
ισχυ� ός, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυ150.

Για  τόυς  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστήμε�νόι  ή�  εκτελόυ� ν  ε�ργα  στήν  Ελλα� δα τα  σχετικα�
δικαιόλόγήτικα�  πόυ υπόβα� λλόνται ει�ναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  πόυ  εκδι�δεται  από�  τήν  Ανεξα� ρτήτή  Αρχή�
Δήμόσι�ων  Εσό� δων  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  και  για  τις  κόινόπραξι�ες  στις  όπόι�ες
συμμετε�χει για τα δήμό� σια ε�ργα πόυ ει�ναι σε εξε�λιξή. Οι αλλόδαπόι�  πρόσφε�ρόντες θα υπόβα� λλόυν
υπευ� θυνή  δή� λωσή151 περι�  τόυ  ό� τι  δεν  ε�χόυν  υπόχρε�ωσή  καταβόλή� ς  φό� ρων  στήν  Ελλα� δα.  Σε
περι�πτωσή πόυ ε�χόυν τε�τόια υπόχρε�ωσή θα υπόβα� λλόυν σχετικό�  απόδεικτικό�  τής  Α.Α.Δ.Ε.

[Από  την  31η.10.2020  όλοι  οι  φορείς  του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων
με  το  Κέντρο  Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α.
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]152

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

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδι�δεται από�  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική�
ενήμερό� τήτα καλυ� πτει τις ασφαλιστικε�ς υπόχρεω� σεις τόυ πρόσφε�ρόντός όικόνόμικόυ�  φόρε�α α) ως
φυσικό�  ή�  νόμικό�  πρό� σωπό για τό πρόσωπικό�  τόυς με σχε�σή εξαρτήμε�νής εργασι�ας, β) για ε�ργα πόυ
εκτελει�  μό� νός τόυ ή�  σε κόινόπραξι�α καθω� ς και γ)  για τα στελε�χή-μήχανικόυ� ς τόυ πόυ στελεχω� νόυν
τό πτυχι�ό τής εργόλήπτική� ς επιχει�ρήσής και πόυ ε�χόυν υπόχρε�ωσή ασφα� λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμε�ας
πρω� ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμε�νόι στήν Ελλα� δα όικόνόμικόι� φόρει�ς υπόβα� λλόυν απόδεικτικό�
ασφαλιστική� ς ενήμερό� τήτας (κυ� ριας και επικόυρική� ς ασφα� λισής) για τό πρόσωπικό�  τόυς με σχε�σή
εξαρτήμε�νής  εργασι�ας.  Δεν  απότελόυ� ν  από� δειξή  ενήμερό� τήτας  τής  πρόσφε�ρόυσας  εταιρι�ας,
απόδεικτικα�  ασφαλιστική� ς ενήμερό� τήτας  των φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ στελεχω� νόυν τό πτυχι�ό τής
εταιρι�ας ως εται�ρόι. Οι αλλόδαπόι� πρόσφε�ρόντες (φυσικα�  και νόμικα�  πρό� σωπα), πόυ δεν υπόβα� λόυν
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τα α� νω απόδεικτικα� , υπόβα� λλόυν υπευ� θυνή δή� λωσή περι� τόυ ό� τι δεν απασχόλόυ� ν πρόσωπικό� , για τό
όπόι�ό υπα� ρχει  υπόχρε�ωσή ασφα� λισής σε ήμεδαπόυ� ς  ασφαλιστικόυ� ς όργανισμόυ� ς.  Αν απασχόλόυ� ν
τε�τόιό  πρόσωπικό� ,  πρε�πει  να  υπόβα� λλόυν  σχετικό�  απόδεικτικό�  ασφαλιστική� ς  ενήμερό� τήτας
εκδιδό� μενό από�  τόν eΕΦΚΑ. 

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

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

β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν ε�χει εκδόθει�  δικαστική�  ή�  διόικήτική�  από� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ�  για τήν αθε�τήσή των υπόχρεω� σεω� ν τόυ ό� σόν αφόρα�  στήν καταβόλή�
φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής. 

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22153:  για το 22 .Α.4 δεν υπάρχει απαίτηση στην
παρούσα διακήρυξη. 

(δ) Αν τό κρα� τός-με�λός ή�  χω� ρα δεν εκδι�δει τα υπό�  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα�  ή�  ό� πόυ τα
πιστόπόιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τις περιπτω� σεις υπό�   1 και 2 και 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α, τό
ε�γγραφό ή�  τό πιστόπόιήτικό�  μπόρει�  να αντικαθι�σταται από�  ε�νόρκή βεβαι�ωσή ή� , στα κρα� τή - με�λή ή�
στις  χω� ρες ό� πόυ δεν πρόβλε�πεται  ε�νόρκή βεβαι�ωσή,  από�  υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ ενδιαφερόμε�νόυ
ενω� πιόν αρμό� διας δικαστική� ς ή�  διόικήτική� ς αρχή� ς, συμβόλαιόγρα� φόυ ή�  αρμό� διόυ επαγγελματικόυ�  ή�
εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  τόυ  κρα� τόυς  με�λόυς  ή�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ό� πόυ  ει�ναι
εγκατεστήμε�νός ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας.

Στήν περι�πτωσή αυτή�  όι αρμό� διες δήμό� σιες αρχε�ς παρε�χόυν επι�σήμή δή� λωσή στήν όπόι�α αναφε�ρεται
ό� τι δεν εκδι�δόνται τα ε�γγραφα ή�  τα  πιστόπόιήτικα�  τής παρόυ� σας παραγρα� φόυ ή�  ό� τι τα ε�γγραφα ή�  τα
πιστόπόιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τις περιπτω� σεις πόυ αναφε�ρόνται στα υπό�   1 και 2 και 4 (β)
τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής παρόυ� σας 

Οι επι�σήμες δήλω� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σω τόυ επιγραμμικόυ�  απόθετήρι�όυ πιστόπόιήτικω� ν
(e-Certis) 154 τόυ α� ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

(ε) Για τις λόιπε�ς περιπτω� σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22155, για το 22.Α.4 δεν υπάρχει
απαίτηση στην παρούσα διακήρυξη156.

Ειδικα�  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22157,  για το 22.Α.4 δεν υπάρχει
απαίτηση στην παρούσα διακήρυξη.

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

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

(ζ) Για  τήν  περι�πτωσή  τόυ  α� ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυ� σας  διακή� ρυξής,  υπευ� θυνή  δή� λωσή  τόυ
πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν ε�χει εκδόθει� σε βα� ρός τόυ από� φασή απόκλεισμόυ� .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσόν  αφόρα�  τήν  καταλλήλό� τήτα  για  τήν  α� σκήσή  τής  επαγγελματική� ς  δραστήριό� τήτας,  όι
πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι στήν Ελλα� δα υπόβα� λλόυν βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.ΕΠ
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με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιό� δόυ ισχυ� ός, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και από�
τήν  πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ός  τόυ  τελευται�όυ  βεβαι�ωσή  εγγραφή� ς  στό  Τμή� μα  Ι  τόυ  Μήτρω� όυ
Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων Δήμόσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)158, ή�  βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στα Μήτρω� α
Περιφερειακω� ν Ενότή� των,  ανα�  περι�πτωσή,  στήν/στις κατήγόρι�α/ες   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 2ης τάξης και
άνω καθώς και Κοινοπραξία Αναβαθμισμένη 1ης τάξης.
(β) Οι  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστήμε�νόι  σε  λόιπα�  κρα� τή  με�λή  τής  Ευρωπαι8κή� ς  Ένωσής
πρόσκόμι�ζόυν  τις  δήλω� σεις  και  πιστόπόιήτικα�  πόυ  περιγρα� φόνται  στό  Παρα� ρτήμα  XI τόυ
Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστήμε�νόι  σε  κρα� τός  με�λός  τόυ  Ευρωπαι8κόυ�  Οικόνόμικόυ�
Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ) ή�  σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ ή υπό�
ανα� θεσή  δήμό� σια  συ� μβασή  καλυ� πτεται  από�  τα  Παραρτή� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικε�ς
σήμειω� σεις τόυ σχετικόυ�  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή� ματός I τής ως α� νω Συμφωνι�ας, ή�  σε τρι�τες χω� ρες
πόυ  δεν  εμπι�πτόυν  στήν  πρόήγόυ� μενή   περι�πτωσή  και  ε�χόυν  συνα� ψει  διμερει�ς  ή�  πόλυμερει�ς
συμφωνι�ες  με  τήν Ένωσή σε θε�ματα διαδικασιω� ν  ανα� θεσής δήμόσι�ων συμβα� σεων,  πρόσκόμι�ζόυν
πιστόπόιήτικό�  αντι�στόιχόυ επαγγελματικόυ�  ή�  εμπόρικόυ�  μήτρω� όυ. Στήν περι�πτωσή πόυ χω� ρα δεν
τήρει�  τε�τόιό  μήτρω� ό,  τό  ε�γγραφό  ή�  τό  πιστόπόιήτικό�  μπόρει�  να  αντικαθι�σταται  από�  ε�νόρκή
βεβαι�ωσή ή� , στα κρα� τή - με�λή ή�  στις χω� ρες ό� πόυ δεν πρόβλε�πεται ε�νόρκή βεβαι�ωσή, από�  υπευ� θυνή
δή� λωσή τόυ ενδιαφερόμε�νόυ ενω� πιόν αρμό� διας δικαστική� ς ή�  διόικήτική� ς αρχή� ς, συμβόλαιόγρα� φόυ ή�
αρμό� διόυ επαγγελματικόυ�  ή�  εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  τής χω� ρας καταγωγή� ς ή�  τής χω� ρας ό� πόυ ει�ναι
εγκατεστήμε�νός  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας,  ό� τι  δεν  τήρει�ται  τε�τόιό  μήτρω� ό  και  ό� τι  ασκει�  τή
δραστήριό� τήτα τόυ α� ρθρόυ 21 τής παρόυ� σας.

 Τα ως α� νω δικαιόλόγήτικα�  υπό�  α), β) και γ) γι�νόνται απόδεκτα� , εφό� σόν ε�χόυν εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυς, εκτό� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικό� τερες διατα� ξεις
ε�κδόσής  αυτω� ν  πρόβλε�πεται  συγκεκριμε�νός  χρό� νός  ισχυ� ός  και  ει�ναι  σε  ισχυ�  κατα�  τήν  υπόβόλή�
τόυς159

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η όικόνόμική�  και χρήματόόικόνόμική�  επα� ρκεια των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή�  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  .:

 ει�τε από�  τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι�α απότελει�  τεκμή� ριό των πλήρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει, με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιό� δόυ ισχυ� ός, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 65 τόυ
π.δ.  71/2019,  και  από�  τήν πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ός  τόυ τελευται�όυ,  βεβαι�ωσή εγγραφή� ς  στό
Τμή� μα ΙΙ τόυ Μήτρω� όυ Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων Δήμόσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ει�τε, στήν περι�πτωσή πόυ όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ� πτόνται  από�  τήν ως α� νω
βεβαι�ωσή εγγραφή� ς,  με  τήν υπόβόλή�  ενό� ς  ή�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ
πρόβλε�πόνται  στό  Με�ρός  Ι  τόυ  Παραρτή� ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικα�  με�σα  για  τα  κριτή� ρια
επιλόγή� ς) τόυ Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

Σε κα� θε περι�πτωσή,  ή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για τήν από� δειξή μό� νό όρισμε�νων
απαιτή� σεων όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμική� ς επα� ρκειας τόυ α� ρθρόυ 22.Γ, ενω�  για τήν από� δειξή
των λόιπω� ν απαιτή� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα
πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα� λόγα με τήν τιθε�μενή
στό α� ρθρό 22.Γ απαι�τήσή.

Ειδικα� ,  για  τήν  από� δειξή  τής  απαι�τήσής  τής  μή  υπε�ρβασής  των ανω� τατων  επιτρεπτω� ν  όρι�ων
ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων:
 με τήν υπόβόλή�  ενήμερό� τήτας πτυχι�όυ εν ισχυ� ει, συνόδευό� μενής, ανα�  περι�πτωσή, από�  πι�νακα

ό� λων των υπό�  εκτε�λεσή ε�ργων (ει�τε ως μεμόνωμε�νός ανα� δόχός ει�τε στό πλαι�σιό κόινόπραξι�ας
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ή�  υπεργόλαβι�ας)  και  αναφόρα�  για  τό  ανεκτε�λεστό  υπό� λόιπό  ανα�  ε�ργό  και  τό  συνόλικό�
ανεκτε�λεστό,  για  τα  ε�ργα  πόυ  ει�ναι  υπό�  εξε�λιξή  και  δεν  συμπεριλαμβα� νόνται  στήν
ενήμερό� τήτα πτυχι�όυ ή�

 με τήν υπόβόλή�  υπευ� θυνής δή� λωσής τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, συνόδευό� μενής από�  πι�νακα
ό� λων των υπό�  εκτε�λεσή ε�ργων (ει�τε ως μεμόνωμε�νός ανα� δόχός ει�τε στό πλαι�σιό κόινόπραξι�ας
ή�  υπεργόλαβι�ας)  και  αναφόρα�  για  τό  ανεκτε�λεστό  υπό� λόιπό  ανα�  ε�ργό  και  τό  συνόλικό�
ανεκτε�λεστό, για τις εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις πόυ δεν διαθε�τόυν ενήμερό� τήτα πτυχι�όυ, κατα�
τις κει�μενες διατα� ξεις. 

Ειδικα�  για τόυς εγγεγραμμε�νόυς στα Μήτρω� α Περιφερειακω� ν Ενότή� των,  όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ
22.Γ  απόδεικνυ� όνται  με  τήν  υπόβόλή�  ενό� ς  ή�  περισσό� τερων  από�  τα  απόδεικτικα�  με�σα  πόυ
πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα�  με�σα για τα κριτή� ρια επιλόγή� ς) τόυ
Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή�
διαθε�τόυν πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  πόυ συμμόρφω� νόνται  με  τα ευρωπαι8κα�
πρό� τυπα  πιστόπόι�ήσής,  κατα�  τήν  ε�ννόια  τόυ  Παραρτή� ματός  VII τόυ  Πρόσαρτή� ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς εκδιδό� μενό
από�  τήν αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής,
κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφό 9 τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ) Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό�γόυς  ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  υπόβα� λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικα�  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται  στό Με�ρός Ι  τόυ
Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανό� τήτα των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή�  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ει�τε από�  τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι�α απότελει�  τεκμή� ριό των πλήρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει με�χρι τή λή� ξή τής μεταβατική� ς περιό� δόυ ισχυ� ός, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 65 τόυ
π.δ.  71/2019,  και  από�  τήν πλή� ρή  ε�ναρξή  ισχυ� ός  τόυ τελευται�όυ,  βεβαι�ωσή εγγραφή� ς  στό
Τμή� μα ΙΙ τόυ Μήτρω� όυ Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων Δήμόσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ει�τε, στήν περι�πτωσή πόυ όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ� πτόνται από�  τήν ως
α� νω βεβαι�ωσή εγγραφή� ς, με τήν υπόβόλή�  ενό� ς ή�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�
με�σα πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα�  με�σα για τα
κριτή� ρια επιλόγή� ς) τόυ Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016, ανα� λόγα με τήν τιθε�μενή
στό α� ρθρό 22.Δ απαι�τήσή.

Σε κα� θε περι�πτωσή,  ή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για τήν από� δειξή μό� νό όρισμε�νων
απαιτή� σεων τεχνική� ς και επαγγελματική� ς ικανό� τήτας τόυ α� ρθρόυ 22.Δ, ενω�  για τήν από� δειξή των
λόιπω� ν απαιτή� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ
πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Ειδικα�  για τόυς εγγεγραμμε�νόυς στα Μήτρω� α Περιφερειακω� ν Ενότή� των,   όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ
22.Δ  απόδεικνυ� όνται  με  τήν  υπόβόλή�  ενό� ς  ή�  περισσό� τερων  από�  τα  απόδεικτικα�  με�σα  πόυ
πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα�  με�σα για τα κριτή� ρια επιλόγή� ς) τόυ
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Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επίσημους  καταλόγους ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  πόυ  συμμόρφω� νόνται  με  τα
ευρωπαι8κα�  πρό� τυπα πιστόπόι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ Παραρτή� ματός VII τόυ Πρόσαρτή� ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυ� ν  να  πρόσκόμι�ζόυν  στις  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  πιστόπόιήτικό�
εγγραφή� ς εκδιδό� μενό από�  τήν αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό
όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής, κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφό 9
τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ) Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό�γόυς  ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  κατα�  τα  ανωτε�ρω, υπόβα� λλόυν ως
δικαιόλόγήτικα�  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ
Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Οικονομικοί  φορείς  που  αποδεικνύουν  ότι  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  επιλογής  του
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.160

23.7   Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε161

                        Δεν απαιτούνται.
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Η αναθε�τόυσα αρχή�  αναγνωρι�ζει ισόδυ� ναμα πιστόπόιήτικα�  πόυ ε�χόυν εκδόθει� από�  φόρει�ς διαπιστευ-
με�νόυς από�  ισόδυ� ναμόυς Οργανισμόυ� ς διαπι�στευσής, εδρευ� όντες και σε α� λλα κρα� τή - με�λή. Επι�σής,
κα� νει δεκτα�  α� λλα απόδεικτικα�  στόιχει�α για ισόδυ� ναμα με�τρα διασφα� λισής πόιό� τήτας, εφό� σόν ό εν-
διαφερό� μενός όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν ει�χε τή δυνατό� τήτα να απόκτή� σει τα εν λό�γω πιστόπόιήτικα�
εντό� ς των σχετικω� ν πρόθεσμιω� ν για λό�γόυς για τόυς όπόι�όυς δεν ευθυ� νεται ό ι�διός, υπό�  τήν πρό-
υ8 πό� θεσή ό� τι ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας απόδεικνυ� ει ό� τι τα πρότεινό� μενα με�τρα διασφα� λισής πόιό� τήτας ή�
περιβαλλόντική� ς διαχει�ρισής πλήρόυ� ν τα απαιτόυ� μενα πρό� τυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περι�πτωσή  νόμικόυ�  πρόσω� πόυ,  υπόβα� λλόνται  ήλεκτρόνικα� ,  με�σω  τής  λειτόυργικό� τήτας
«Επικόινωνι�α», με θε�μα: “Δικαιόλόγήτικα�  Πρόσωρινόυ�  Αναδό�χόυ- Κατακυ� ρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικα�
ε�γγραφα από�  τα  όπόι�α  πρόκυ� πτει  ή  εξόυσι�α  υπόγραφή� ς  τόυ νόμι�μόυ  εκπρόσω� πόυ και  τα όπόι�α
πρε�πει να ε�χόυν εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυς162, εκτό� ς αν
συ� μφωνα με τις ειδικό� τερες διατα� ξεις αυτω� ν φε�ρόυν συγκεκριμε�νό χρό� νό ισχυ� ός 

Ειδικό� τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτω� σεις πόυ ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ει�ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα� φεται υπόχρεωτικα�
ή�  πρόαιρετικα�  στό ΓΕΜΗ και δήλω� νει τήν εκπρόσω� πήσή και τις μεταβόλε�ς τής στό ΓΕΜΗ:163

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

42





την υποβολή του 164.  

β)  Για  τήν  από� δειξή  τής  νό� μιμής  συ� στασής  και  των  μεταβόλω� ν  τόυ  νόμικόυ�  πρόσω� πόυ,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόι�ό πρε�πει να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�
τήν υπόβόλή�  τόυ.

2) Στις  λόιπε�ς  περιπτω� σεις  τα,  κατα�  περι�πτωσή,  νόμιμόπόιήτικα�  ε�γγραφα συ� στασής και  νό� μιμής
εκπρόσω� πήσής  (ό� πως  καταστατικα� ,  πιστόπόιήτικα�  μεταβόλω� ν,  αντι�στόιχα  ΦΕΚ,  απόφα� σεις
συγκρό� τήσής  όργα� νων  διόι�κήσής  σε  σω� μα,  κλπ.,  ανα� λόγα  με  τή  νόμική�  μόρφή�  τόυ  όικόνόμικόυ�
φόρε�α),  συνόδευό� μενα  από�  υπευ� θυνή  δή� λωσή  τόυ  νό� μιμόυ  εκπρόσω� πόυ  ό� τι  εξακόλόυθόυ� ν  να
ισχυ� όυν κατα�  τήν υπόβόλή�  τόυς.

Σε περι�πτωσή πόυ για τή διενε�ργεια τής παρόυ� σας διαδικασι�ας ανα� θεσής ε�χόυν χόρήγήθει�  εξόυσι�ες
σε  πρό� σωπό  πλε�όν  αυτω� ν  πόυ  αναφε�ρόνται  στα  παραπα� νω  ε�γγραφα,  πρόσκόμι�ζεται  επιπλε�όν
από� φασή-  πρακτικό�  τόυ  αρμόδι�όυ  καταστατικόυ�  όργα� νόυ  διόι�κήσής  τόυ  νόμικόυ�  πρόσω� πόυ
χόρήγή� θήκαν όι σχετικε�ς εξόυσι�ες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς πρόσκόμι�ζόυν  τα  πρόβλεπό� μενα,  κατα�  τή  νόμόθεσι�α  τής
χω� ρας εγκατα� στασής, απόδεικτικα�  ε�γγραφα, και εφό� σόν δεν πρόβλε�πόνται, υπευ� θυνή δή� λωσή  τόυ
νό� μιμόυ  εκπρόσω� πόυ,  από�  τήν  όπόι�α  απόδεικνυ� όνται  τα  ανωτε�ρω  ως  πρός  τή  νό� μιμή  συ� στασή,
μεταβόλε�ς και εκπρόσω� πήσή τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α.
Οι ως α� νω υπευ� θυνες δήλω� σεις γι�νόνται απόδεκτε�ς, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�  μετα�  τήν κόινόπόι�ήσή
τής πρό� σκλήσής για τήν υπόβόλή�  των δικαιόλόγήτικω� ν.
Από�  τα ανωτε�ρω ε�γγραφα πρε�πει να πρόκυ� πτόυν ή νό� μιμή συ� στασή  τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, ό� λες όι
σχετικε�ς τρόπόπόιή� σεις των καταστατικω� ν, τό/τα πρό� σωπό/α πόυ δεσμευ� ει/όυν νό� μιμα τήν εταιρι�α
κατα�  τήν  ήμερόμήνι�α  διενε�ργειας  τόυ  διαγωνισμόυ�  (νό� μιμός  εκπρό� σωπός,  δικαι�ωμα  υπόγραφή� ς
κλπ.),  τυχό� ν  τρι�τόι,  στόυς  όπόι�όυς  ε�χει  χόρήγήθει�  εξόυσι�α  εκπρόσω� πήσής,  καθω� ς  και  ή  θήτει�α
τόυ/των ή� /και των μελω� ν τόυ όργα� νόυ διόι�κήσής/ νό� μιμόυ εκπρόσω� πόυ.

Γ. Οι ενω� σεις όικόνόμικω� ν φόρε�ων πόυ υπόβα� λλόυν κόινή�  πρόσφόρα� ,  υπόβα� λλόυν τα παραπα� νω,
κατα�  περι�πτωσή δικαιόλόγήτικα� , για κα� θε όικόνόμικό�  φόρε�α πόυ συμμετε�χει στήν ε�νωσή, συ� μφωνα
με τα ειδικό� τερα πρόβλεπό� μενα στό α� ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.

Δ. Σε περι�πτωσή πόυ ό πρόσφε�ρων ει�ναι φυσικό�  πρό� σωπό/ ατόμική�  επιχει�ρήσή, τα φυσικα� , εφό� σόν
ε�χει  χόρήγή� σει  εξόυσι�ες  εκπρόσω� πήσής  σε  τρι�τα  πρό� σωπα,  πρόσκόμι�ζεται  εξόυσιόδό� τήσή  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό� γόυς  ή�  διαθε�τόυν
πιστόπόι�ήσή από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής πόυ συμμόρφω� νόνται με τα ευρωπαι8κα�  πρό� τυπα
πιστόπόι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ Παραρτή� ματός VII τόυ Πρόσαρτή� ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ� ν να  υπόβα� λλόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς εκδιδό� μενό από�  τήν
αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής.
Στα πιστόπόιήτικα�  αυτα�  αναφε�ρόνται τα δικαιόλόγήτικα�  βα� σει των όπόι�ων ε�γινε ή εγγραφή�  των
εν λό� γω όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόν επι�σήμό κατα� λόγό ή�  ή πιστόπόι�ήσή και ή κατα� ταξή στόν εν
λό� γω κατα� λόγό.
Η πιστόπόιόυ� μενή εγγραφή�  στόυς επι�σήμόυς καταλό� γόυς από�  τόυς αρμό� διόυς όργανισμόυ� ς ή�  τό
πιστόπόιήτικό� ,  πόυ  εκδι�δεται  από�  τόν  όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής,  συνιστα�  τεκμή� ριό
καταλλήλό� τήτας ό� σόν αφόρα�  τις απαιτή� σεις πόιότική� ς επιλόγή� ς, τις όπόι�ες καλυ� πτει ό επι�σήμός
κατα� λόγός ή�  τό πιστόπόιήτικό� .
Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νόι  σε επι�σήμόυς καταλό� γόυς απαλλα� σσόνται από�
τήν υπόχρε�ωσή υπόβόλή� ς των δικαιόλόγήτικω� ν πόυ αναφε�ρόνται στό πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς
τόυς.
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(β) Οι όικόνόμικόι�  φόρει�ς πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις τα� ξεις 3ή ε�ως και 7ή, με�χρι
τή  λή� ξή  τής  μεταβατική� ς  περιό� δόυ  ισχυ� ός,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  65  τόυ  π.δ.  71/2019,
υπόβα� λλόντας «Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ»  εν ισχυ�  απαλλα� σσόνται  από�  τήν υπόχρε�ωσή υπόβόλή� ς
των δικαιόλόγήτικω� ν 165:
-  από� σπασμα  πόινικόυ�  μήτρω� όυ  τόυ  α� ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυ� σας  για  τόν  Πρό� εδρό  και
Διευθυ� νόντα Συ� μβόυλό εργόλήπτική� ς επιχει�ρήσής. Για τα λόιπα�  με�λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει�ας,  θα
πρε�πει να υπόβλήθει�  αυτότελω� ς από� σπασμα πόινικόυ�  μήτρω� όυ, καθό� σόν τα πρό� σωπα αυτα�  δεν
καλυ� πτόνται από�  τήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ. 
- φόρόλόγική�  και ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα τόυ α� ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ� σας.166

- τα πιστόπόιήτικα�  από�  τό αρμό� διό Πρωτόδικει�ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α� ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ� σας
υπό�  τήν πρόυ8 πό� θεσή ό� μως ό� τι καλυ� πτόνται πλή� ρως (ό� λες όι πρόβλεπό� μενες περιπτω� σεις) από�
τήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ.
- τό πιστόπόιήτικό�  από�  τό αρμό� διό επιμελήτή� ριό ό� σόν αφόρα�  τό λό� γό απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ
22. Α.4. (θ).167

-  τό  πιστόπόιήτικό�  τής  αρμό� διας  αρχή� ς  για  τήν  όνόμαστικόπόι�ήσή  των  μετόχω� ν  τόυ  α� ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικα�  ε�γγραφα νόμιμόπόι�ήσής  τής εργόλήπτική� ς επιχει�ρήσής.

Σε περι�πτωσή πόυ κα� πόιό από�  τα ανωτε�ρω δικαιόλόγήτικα�  ε�χει λή� ξει, πρόσκόμι�ζεται τό σχετικό�
δικαιόλόγήτικό�  εν ισχυ� . Εφό� σόν στήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ δεν αναφε�ρεται ρήτα�  ό� τι τα στελε�χή
τόυ πτυχι�όυ τόυ πρόσφε�ρόντα ει�ναι ασφαλιστικω� ς ενή� μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε�ας πρω� ήν ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ό  πρόσφε�ρων  πρόσκόμι�ζει  επιπλε�όν  τής  ενήμερό� τήτας  πτυχι�όυ,  ασφαλιστική�
ενήμερό� τήτα για τα στελε�χή αυτα� .

Από�  τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς στό Τμή� μα ΙΙ τόυ
Μήτρω� όυ  Εργόλήπτικω� ν  Επιχειρή� σεων  Δήμόσι�ων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελει�  επι�σήμό
κατα� λόγό  και  απαλλα� σσει  τις  εγγεγραμμε�νες  εργόλήπτικε�ς  επιχειρή� σεις  από�  τήν  πρόσκό� μισή
των απόδεικτικω� ν με�σων πόυ πρόβλε�πόνται στα α� ρθρα 47 επό� μενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περι�πτωσή πόυ όικόνόμικό� ς φόρε�ας επιθυμει�  να στήριχθει�  στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων,
ή  από� δειξή  ό� τι  θα  ε�χει  στή  δια� θεσή�  τόυ  τόυς  αναγκαι�όυς  πό� ρόυς,  γι�νεται  με  τήν   υπόβόλή�
σχετικόυ�  συμφωνήτικόυ�  των φόρε�ων αυτω� ν για τόν σκόπό�  αυτό� .

Ειδικό� τερα,  πρόσκόμι�ζεται ε�γγραφό (συμφωνήτικό�  ή�  σε περι�πτωσή νόμικόυ�  πρόσω� πόυ από� φασή
τόυ αρμόδι�όυ όργα� νόυ διόι�κήσής αυτόυ�  ή�  σε περι�πτωσή φυσικόυ�  πρόσω� πόυ υπευ� θυνή δή� λωσή), δυ-
να� μει τόυ όπόι�όυ αμφό� τερόι, διαγωνιζό� μενός  όικόνόμικό� ς φόρε�ας και τρι�τός φόρε�ας, εγκρι�νόυν τή
μεταξυ�  τόυς συνεργασι�α για τήν κατα�  περι�πτωσή παρόχή�  πρός τόν διαγωνιζό� μενό τής χρήματόόικό-
νόμική� ς ή� /και τεχνική� ς ή� /και επαγγελματική� ς ικανό� τήτας τόυ φόρε�α, ω� στε αυτή�  να ει�ναι στή δια� θεσή
τόυ διαγωνιζό� μενόυ  για τήν εκτε�λεσή τής Συ� μβασής. Η σχετική�  αναφόρα�  θα πρε�πει να ει�ναι λεπτόμε-
ρή� ς και να αναφε�ρει κατ’ ελα� χιστόν τόυς συγκεκριμε�νόυς πό� ρόυς πόυ θα ει�ναι διαθε�σιμόι για τήν
εκτε�λεσή τής συ� μβασής και τόν τρό� πό δια τόυ όπόι�όυ θα χρήσιμόπόιήθόυ� ν αυτόι�  για τήν εκτε�λεσή
τής συ� μβασής. Ο τρι�τός θα δεσμευ� εται ρήτα�  ό� τι θα διαθε�σει στόν διαγωνιζό� μενό τόυς συγκεκριμε�νόυς
πό� ρόυς κατα�  τή δια� ρκεια τής συ� μβασής και ό διαγωνιζό� μενός  ό� τι θα κα� νει χρή� σή αυτω� ν σε περι�πτω-
σή πόυ τόυ ανατεθει�  ή συ� μβασή. Σε περι�πτωσή πόυ ό τρι�τός διαθε�τει χρήματόόικόνόμική�  επα� ρκεια,
θα δήλω� νει επι�σής ό� τι καθι�σταται από�  κόινόυ�  με τόν διαγωνιζό� μενό υπευ� θυνός για τήν εκτε�λεσή τής
συ� μβασής. Σε περι�πτωσή πόυ ό τρι�τός διαθε�τει στόιχει�α τεχνική� ς ή�  επαγγελματική� ς καταλλήλό� τήτας
πόυ σχετι�ζόνται με τόυς τι�τλόυς σπόυδω� ν και τα επαγγελματικα�  πρόσό� ντα πόυ όρι�ζόνται στήν περι�-
πτωσή στ’ τόυ Με�ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ή�  με τήν
σχετική�  επαγγελματική�  εμπειρι�α,  θα δεσμευ� εται ό� τι  θα εκτελε�σει τις εργασι�ες ή�  υπήρεσι�ες για τις
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όπόι�ες απαιτόυ� νται όι συγκεκριμε�νες ικανό� τήτες, δήλω� νόντας τό τμή� μα τής συ� μβασής πόυ θα εκτε-
λε�σει.

23. 11 Επισήμαι�νεται ό� τι γι�νόνται απόδεκτε�ς:
• όι ε�νόρκες βεβαιω� σεις πόυ αναφε�ρόνται στήν παρόυ� σα Διακή� ρυξή, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�
ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυς, 
• όι υπευ� θυνες δήλω� σεις, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�  μετα�  τήν κόινόπόι�ήσή τής πρό� σκλήσής για
τήν  υπόβόλή�  των  δικαιόλόγήτικω� ν168 Σήμειω� νεται  ό� τι  δεν  απαιτει�ται  θεω� ρήσή  τόυ  γνήσι�όυ  τής
υπόγραφή� ς τόυς.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόρα�  των  διαγωνιζόμε�νων  περιλαμβα� νει  τόυς  ακό� λόυθόυς  ήλεκτρόνικόυ� ς
υπόφακε�λόυς:
(α)  υπόφα� κελό με τήν ε�νδειξή «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς»
 (β)  υπόφα� κελό με τήν ε�νδειξή «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� »
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικό� ς υπόφα� κελός «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς» πρε�πει, επι�  πόινή�  απόκλεισμόυ� ,
να περιε�χει τα ακό� λόυθα υπό�  (α) και (β) στόιχει�α::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επι�σής δυ� ναται να περιλαμβα� νει και συνόδευτική�  υπευ� θυνή δή� λωσή, με τήν όπόι�α ό όικόνόμικό� ς
φόρε�ας  μπόρει�  να  διευκρινι�ζει  τις  δήλω� σεις  και  πλήρόφόρι�ες  πόυ  παρε�χει  στό  ΕΕΕΣ.  Η
συνόδευτική�  υπευ� θυνή δή� λωσή υπόγρα� φεται, συ� μφωνα με ό� σα πρόβλε�πόνται στό α� ρθρό 79Α τόυ
ι�διόυ ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).
 169

24.3 Ο  ήλεκτρόνικό� ς  υπόφα� κελός  «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� »  περιε�χει  τό  αρχει�ό  pdf,  τό  όπόι�ό
παρα� γεται  από�  τό  υπόσυ� στήμα,  αφόυ�  συμπλήρωθόυ� ν  καταλλή� λως  όι  σχετικε�ς  φό� ρμες και
υπόγρα� φεται,  τόυλα� χιστόν  με  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή� ,  ή  όπόι�α  υπόστήρι�ζεται  από�
αναγνωρισμε�νό (εγκεκριμε�νό) πιστόπόιήτικό� .

24.4 Στήν περι�πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται  δήμό� σια ή� /  και ιδιωτικα�  ε�γγραφα,
αυτα�  γι�νόνται απόδεκτα� , συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 4.2 β τής παρόυ� σας.

24.5  Επισημαίνεται  ότι  οικονομικός  φορέας  παράγει,  κατά  περίπτωση,  από  το
Υποσύστημα  ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  Έργα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  («εκτυπώσεις»)  των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  τα  οποία  υποβάλλονται  και  γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται  από  αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό  και  επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς φόρε�ας αναφε�ρει στήν πρόσφόρα�  τόυ τό τμή� μα τής συ� μβασής πόυ
πρότι�θεται να αναθε�σει  υπό�  μόρφή�  υπεργόλαβι�ας σε τρι�τόυς,  καθω� ς και τόυς υπεργόλα� βόυς πόυ
πρότει�νει. Αν ό ανα� δόχός πρό� τεινε συγκεκριμε�νόυς υπεργόλα� βόυς κατα�  τήν υπόβόλή�  τής πρόσφόρα� ς
τόυ, υπόχρεόυ� ται, κατα�  τήν υπόγραφή�  τής συ� μβασής εκτε�λεσής, να πρόσκόμι�σει τήν υπεργόλαβική�
συ� μβασή. Η Διευθυ� νόυσα Υπήρεσι�α μπόρει�  να χόρήγή� σει πρόθεσμι�α στόν ανα� δόχό κατ’ αι�τήσή�  τόυ,
για τήν πρόσκό� μισή τής υπεργόλαβική� ς συ� μβασής με τόν αρχικω� ς πρόταθε�ντα υπεργόλα� βό ή�  α� λλόν,
πόυ  διαθε�τει  τα  αναγκαι�α,  κατα�  τήν  κρι�σή  τής  υπήρεσι�ας  αυτή� ς,  πρόσό� ντα,  εφό� σόν  συντρε�χει
σόβαρό� ς λό�γός. 170 

25.2 Η τή� ρήσή των υπόχρεω� σεων τής παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από�  υπεργόλα� βόυς δεν
αι�ρει τήν ευθυ� νή τόυ κυρι�όυ αναδό�χόυ.

25.3 .................................................................... 171

25.4  Η αναθε�τόυσα αρχή� :

α) ελε�γχει  τήν  επαγγελματική�  καταλλήλό� τήτα  τόυ  υπεργόλα� βόυ  να  εκτελε�σει  τό  πρός  ανα� θεσή
τμή� μα, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 22.Β (α� ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευ� ει
τή μή συνδρόμή� ,  στό πρό� σωπό�  τόυ,  των λό�γω απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(α� ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ� μφωνα με τα κατα�  περι�πτωσή ειδικω� ς πρόβλεπό� μενα
στό α� ρθρό 23 τής παρόυ� σας (α� ρθρα 79 ε�ως 81 ν. 4412/2016). 172

β) απαιτει�  υπόχρεωτικα�  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  να  αντικαταστή� σει  ε�ναν  υπεργόλα� βό,  ό� ταν
κατό� πιν  τόυ  ελε�γχόυ  και  τής  επαλή� θευσής  τής  ως  α� νω  περι�πτωσής  (α),  διαπιστω� νεται  ό� τι  δεν
πλήρόυ� νται όι ό� ρόι  επαγγελματική� ς καταλλήλλό� τήτας τόυ υπεργόλα� βόυ ή�  ό� ταν συντρε�χόυν όι  ως
α� νω λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κα� θε διαφόρα�  μεταξυ�  των συμβαλλό� μενων μερω� ν πόυ πρόκυ� πτει ή�  σχετι�ζεται με τήν  ερμήνει�α και/ ή�
τό κυ� ρός και/ή�  τήν εφαρμόγή�  και/ή�  τήν εκτε�λεσή τής συμβα� σής  επιλυ� εται με τήν α� σκήσή πρόσφυγή� ς
ή�  αγωγή� ς στό διόικήτικό�  εφετει�ό τής περιφε�ρειας, στήν όπόι�α ε�χει υπόγρα� φει ή συ� μβασή συ� μφωνα
με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 173

Τα συμβαλλό� μενα με�ρή  συμφωνόυ� ν  και  συναπόδε�χόνται  ό� τι  ό� λες  όι  διαφόρε�ς  πόυ πρόκυ� πτόυν ή�
σχετι�ζόνται με τήν  ερμήνει�α και/ ή�  τό κυ� ρός και/ή�  τήν εφαρμόγή�  και/ή�  τήν εκτε�λεσή  τής  συ� μβασής,
επιλυ� όνται  όριστικα�  από�  διαιτήτικό�  δικαστή� ριό  /ό� ργανό   τό  όπόι�ό  διόρι�ζεται  και  διεξα� γει  τή
διαιτήσι�α συ� μφωνα με τις διατα� ξεις πόυ εκα� στότε ισχυ� όυν για τις διαιτήσι�ες τόυ Δήμόσι�όυ. (Κατα�
παρε�κκλισή  από�  τις  διατα� ξεις  πόυ  ισχυ� όυν  για  τις  διαιτήσι�ες  τόυ  Δήμόσι�όυ,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�
μπόρει�  να  καθόρι�σει  στό  σήμει�ό  αυτό� ,  κατα�  περι�πτωσή,  τό  περιεχό� μενό  τής  διαιτήτική� ς  ρή� τρας
συ� μφωνα με τόν επιλεγε�ντα φόρε�α διαιτήσι�ας, περιε�χόν μεταξυ�  α� λλων, τόυς κανό� νες πόυ διε�πόυν τόν
όρισμό�  των  διαιτήτω� ν,  τόυς  εφαρμόστε�όυς  κανό� νες  διαιτήσι�ας,  τήν  ε�δρα  τόυ  διαιτήτικόυ�
δικαστήρι�όυ (ή�  όργα� νόυ), τις αμόιβε�ς των διαιτήτω� ν (εφό� σόν δεν όρι�ζόνται από�  τόυς εφαρμόστε�όυς
κανό� νες διαιτήσι�ας), τή γλω� σσα στήν όπόι�α θα διεξαχθει� ή διαιτήσι�α και κα� θε α� λλό σχετικό�  θε�μα).
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Η  διεξαγωγή�  τής  διαιτήσι�ας  υπό� κειται  στόν  «Κανόνισμό�  Διαφα� νειας  στις  δυνα� μει  Συνθή� κής
Διαιτήσι�ες Επενδυτω� ν-Κρατω� ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
τής Επιτρόπή� ς των Ηνωμε�νων Εθνω� ν για τό Διεθνε�ς Εμπόρικό�  Δι�καιό (UNCITRAL), όι διατα� ξεις τόυ
όπόι�όυ κατισχυ� όυν των εφαρμόστε�ων κανό� νων διαιτήσι�ας πόυ καθόρι�ζόνται συ� μφωνα με τήν παρ. 3
τόυ α� ρθρόυ 175 ν. 4412/2016, 

Τής  πρόσφυγή� ς  στό  διαιτήτικό�  δικαστή� ριό/  ό� ργανό  πρόήγει�ται  στα� διό  συμβιβαστική� ς  επι�λυσής
διαφόρω� ν. Για τή συμβιβαστική�  επι�λυσή τής διαφόρα� ς συγκρότει�ται Συμβόυ� λιό Επι�λυσής Διαφόρω� ν
(ΣΕΔ). Η αμόιβή�  κα� θε με�λόυς τόυ ΣΕΔ καθόρι�ζεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περι�  αμόιβή� ς  διαμεσόλαβήτή� .  Κατα�  τα  λόιπα�  εφαρμό� ζόνται  όι  παρ.  7  και  8  τόυ  α� ρθρόυ  176  ν.
4412/2016 και ό ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η ε�γκρισή κατασκευή� ς τόυ δήμόπρατόυ� μενόυ ε�ργόυ, απόφασι�στήκε με τήν αριθμ. 35/2021
(4ό θε�μα,  Συνεδρι�ασή 8ή/04-06-2021, ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)  Από� φασή  τόυ  Περιφερειακόυ�
Συμβόυλι�όυ περι�  Έγκρισή  1ής τρόπόπόι�ήσής τεχνικόυ�  πρόγρα� μματός Επενδυτικω� ν  Δαπανω� ν
Περιφε�ρειας Κεντρική� ς Μακεδόνι�ας ε�τόυς 2021, 
Με  τήν  47/2021 (7ό θε�μα,  Συνεδρι�ασή  7ή/25-06-2021,  με  ΑΔΑ  64ΝΤ7ΛΛ-Π40) Από� φασή  τόυ
Περιφερειακόυ�  Συμβόυλι�όυ Επιτρόπή� ς  Πόιό� τήτας  Ζωή� ς περι�  Έγκρισής τόυ  τρό� πόυ  επιλόγή� ς
Αναδό� χων  για ε�ργα – μελε�τες – επιστήμόνικε�ς  υπήρεσι�ες  τής Κατα� ρτισής  τόυ  Τεχνικόυ�
Πρόγρα� μματός Επενδυτικω� ν Δαπανω� ν ΠΚΜ / Π.Ε. Πιερι�ας ε�τόυς 2021 (1ή Τρόπόπόι�ήσή) και τόυ
ΠΔΕ-ΣΑΜΠ 50.

26.2  Ο  Κυ� ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρει�  να  εγκαταστή� σει  για  τό  ε�ργό  αυτό�  Τεχνικό�  Συ� μβόυλό.  Ο
Ανα� δόχός  τόυ  ε�ργόυ,  ε�χει  τήν  υπόχρε�ωσή  να  διευκόλυ� νει  τις  δραστήριό� τήτες  τόυ  Τεχνικόυ�
Συμβόυ� λόυ, πόυ πήγα� ζόυν από�  τή συμβατική�  σχε�σή τής Υπήρεσι�ας με αυτό� ν.

26.3 Οι πρόσφε�ρόντες,  με τήν υπόβόλή�  τής πρόσφόρα� ς τόυς,  απόδε�χόνται ανεπιφυ� λακτα τόυς
ό� ρόυς τής παρόυ� σας Διακή� ρυξής 

26.  4 Η Αναθε�τόυσα Αρχή�  ενήμερω� νει  τό φυσικό�  πρό� σωπό πόυ υπόγρα� φει  τήν πρόσφόρα�  ως
πρόσφε�ρων ή�  ως νό� μιμός εκπρό� σωπός πρόσφε�ρόντός, ό� τι ή ι�δια ή�  και τρι�τόι, κατ’ εντόλή�  και για
λόγαριασμό�  τής, θα επεξεργα� ζόνται πρόσωπικα�  δεδόμε�να πόυ περιε�χόνται στόυς φακε�λόυς τής
πρόσφόρα� ς  και  τα  απόδεικτικα�  με�σα  τα  όπόι�α  υπόβα� λλόνται  σε  αυτή� ν,  στό  πλαι�σιό  τόυ
παρό� ντός  Διαγωνισμόυ� ,  για  τό  σκόπό�  τής  αξιόλό� γήσής  των  πρόσφόρω� ν  και  τής  ενήμε�ρωσής
ε�τερων  συμμετεχό� ντων  σε  αυτό� ν,  λαμβα� νόντας  κα� θε  ευ� λόγό  με�τρό  για  τή  διασφα� λισή  τόυ
από� ρρήτόυ και τής ασφα� λειας τής επεξεργασι�ας των δεδόμε�νων και τής πρόστασι�ας τόυς από�
κα� θε  μόρφή� ς  αθε�μιτή  επεξεργασι�α,  συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  τής  κει�μενής  νόμόθεσι�ας  περι�
πρόστασι�ας πρόσωπικω� ν δεδόμε�νων.

26.  5 Αν,  μετα�  από�  τήν  τυχό� ν  όριστικόπόι�ήσή  τής  ε�κπτωσής  τόυ  αναδό� χόυ,  συ� μφωνα  με  τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 160 τόυ ν.  4412/2016,   ή  Πρόι8σταμε�νή Αρχή�  απόφασι�σει  τήν
όλόκλή� ρωσή  τόυ  ε�ργόυ,  πρόσκαλει�  τόν  επό� μενό  κατα�  σειρα�  μειόδό� τή  τόυ  παρό� ντός
διαγωνισμόυ�  και  τόυ  πρότει�νει  να  αναλα� βει  αυτό� ς  τό  ε�ργό  όλόκλή� ρωσής  τής  ε�κπτωτής
εργόλαβι�ας, με τόυς ι�διόυς ό� ρόυς και πρόυ8 πόθε�σεις και βα� σει τής πρόσφόρα� ς πόυ υπε�βαλε στόν
διαγωνισμό� .  Η συ� μβασή εκτε�λεσής συνα� πτεται,  εφό� σόν εντό� ς  δεκαπε�ντε (15) ήμερω� ν από�  τήν
κόινόπόι�ήσή  τής  πρό� τασής  περιε�λθει  στήν  Πρόι8σταμε�νή  Αρχή�  ε�γγραφή  και  ανεπιφυ� λακτή
απόδόχή�  τής. Η α� πρακτή πα� ρόδός τής πρόθεσμι�ας θεωρει�ται ως από� ρριψή τής πρό� τασής.  Αν ό
ανωτε�ρω μειόδό� τής δεν δεχθει�  τήν πρό� τασή συ� ναψής συ� μβασής, ή Πρόι8σταμε�νή Αρχή�  πρόσκαλει�
τόν επό� μενό κατα�  σειρα�  μειόδό� τή, ακόλόυθω� ντας κατα�  τα λόιπα�  τήν ι�δια διαδικασι�α. Εφό� σόν και
αυτό� ς  απόρρι�ψει  τήν  πρό� τασή,  ή  Πρόι8σταμε�νή  Αρχή�  για  τήν  ανα� δειξή  αναδό� χόυ  στό  ε�ργό
πρόσφευ� γει  κατα�  τήν  κρι�σή  τής  ει�τε  στήν  ανόικτή�  δήμόπρασι�α  ει�τε  στή  διαδικασι�α  με
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διαπραγμα� τευσή, κατα�  τις όικει�ες διατα� ξεις τόυ ν. 4412/2016.

Η διαδικασι�α  τής  παρόυ� σας  δεν  εφαρμό� ζεται  μό� νό  στήν περι�πτωσή πόυ ή  Πρόι8σταμε�νή  Αρχή�
κρι�νει,  ό� τι όι παραπα� νω πρόσφόρε�ς δεν ει�ναι ικανόπόιήτικε�ς για τόν κυ� ριό τόυ ε�ργόυ ή�  ε�χόυν
επε�λθει  λό� γω  εφαρμόγή� ς  νε�ων  κανόνισμω� ν  αλλαγε�ς  στόν  τρό� πό  κατασκευή� ς  τόυ  ε�ργόυ,  ενω�
μπόρει�  να  εφαρμό� ζεται  αναλόγικα�  και  σε  περι�πτωσή  όλόκλή� ρωσής  τόυ  ε�ργόυ,  υ� στερα  από�
αυτόδι�καιή δια� λυσή τής συ� μβασής κατό� πιν πτω� χευσής τόυ αναδό� χόυ ή�  δια� λυσή με υπαιτιό� τήτα
τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ κατα�  τις κει�μενες διατα� ξεις.

26.6 ………………………………………….174

Κατερίνη     13   -      07      -2021

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 820/21(ΠΡΑΚΤΙΚΟ   29ο/ 13-7-21  ), με ΑΔΑ  ΩΞ0Τ7ΛΛ-ΔΞΒ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2  ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

7. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
8. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
9. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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1  Για τήν ε�ννόια των “κα� τω των όρι�ων” δήμόσι�ων συμβα� σεων, πρβ. α� ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν.
4412/2016. 
2

  Συμπλήρω� νόνται τα στόιχει�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς/ αναθε�τόντός φόρε�α (επωνυμι�α, αριθμό� ς
φόρόλόγικόυ�  μήτρω� όυ,  κωδικό� ς  πόυ  αφόρα�  στήν  ήλεκτρόνική�  τιμόλό�γήσή,  ό� πως  αυτό� ς
πρόσδιόρι�ζεται  στόν  επι�σήμό  ιστό� τόπό  τής  Γενική� ς  Γραμματει�ας  Πλήρόφόριακω� ν  Συστήμα� των
Δήμό� σιας Διόι�κήσής (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τόυ Υπόυργει�όυ Ψήφιακή� ς Διακυβε�ρνήσής) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
α� ρθρόυ  53  τόυ  ν.  4412/2016.  Επισήμαι�νεται  ό� τι  όι  αναθε�τόντες  φόρει�ς  πόυ  απότελόυ� ν
αναθε�τόυσες  αρχε�ς  (π.χ.  ΔΕΥΑ)  εφαρμό� ζόυν  τις  κανόνιστικε�ς  διατα� ξεις  (πρό� τυπα  τευ� χή)  πόυ
εκδι�δόνται, κατ’ εξόυσιόδό� τήσή τόυ α� ρθρόυ 53 τόυ ν.4412/2016, συ� μφωνα με τήν παρ. 2 περ. β
τόυ α� ρθρόυ 315 τόυ ν.4412/2016, και, συνεπω� ς χρήσιμόπόιόυ� ν τό παρό� ν τευ� χός για τις συμβα� σεις
ε�ργων πόυ  αναθε�τόυν,  συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  τόυ  Βιβλι�όυ  ΙΙ  τόυ  ν.  4412/2016.  Οι  λόιπόι�
αναθε�τόντες φόρει�ς δυ� νανται να χρήσιμόπόιόυ� ν τό παρό� ν τευ� χός διακή� ρυξής για τις συμβα� σεις
πόυ αναθε�τόυν συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ Βιβλι�όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

3
   Στήν περι�πτωσή πόυ πήγή�  χρήματόδό� τήσής ει�ναι ό τακτικό� ς πρόυ8 πόλόγισμό� ς,  ή αναθε�τόυσα
αρχή�  αναγρα� φει τόν αριθμό�  και τή χρόνόλόγι�α τής από� φασής ανα� λήψής υπόχρε�ωσής, εφό� σόν ή
πρόκαλόυ� μενή δαπα� νή πρό� κειται να βαρυ� νει τό τρε�χόν όικόνόμικό�  ε�τός, τόν αριθμό�  καταχω� ρισή� ς
τής στα λόγιστικα�  βιβλι�α τόυ όικει�όυ φόρε�α, καθω� ς και τόν αριθμό�  τής από� φασής ε�γκρισής τής
πόλυετόυ� ς ανα� λήψής σε περι�πτωσή πόυ ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�
ε�τή, συ� μφωνα με ό� σα πρόβλε�πόνται στήν παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 4 τόυ π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περι�
διαδικασι�ας  για τήν ε�κδόσή τής από� φασής ανα� λήψής υπόχρε�ωσής.  Στήν περι�πτωσή πόυ πήγή�
χρήματόδό� τήσής ει�ναι τό Πρό�γραμμα Δήμό� σιων Επενδυ� σεων, αναγρα� φει τή Συλλόγική�  Από� φασή
Ένταξής και τόν ενα� ριθμό. (Πρβλ. α� ρθρό 53 παρ. 2 περ. ζ τόυ ν. 4412/2016). 

4 Συμπλήρω� νεται ή επωνυμι�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς/αναθε�τόντός φόρε�α
5     Συμπλήρω� νεται  ό  κωδικό� ς  πόυ  αφόρα�  στήν  ήλεκτρόνική�  τιμόλό�γήσή  ό� πως  αυτό� ς

πρόσδιόρι�ζεται  στόν  επι�σήμό  ιστό� τόπό  τής  Γ.Γ.  Πλήρόφόριακω� ν  Συστήμα� των  τόυ  Υπόυργει�όυ
Ψήφιακή� ς Διακυβε�ρνήσής 
      (Πρβλ.α� ρθρό 53 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016).

6      Mε�σω τής λειτόυργικό� τήτας ''Επικόινωνι�α'' τόυ υπόσυστή� ματός
7   Τό ΕΕΕΣ καταρτι�ζεται βα� σει τόυ τυπόπόιήμε�νόυ εντυ� πόυ τόυ Παραρτή� ματός 2 τόυ Εκτελεστικόυ�

Κανόνισμόυ�  (ΕΕ)  2016/7  τής  Επιτρόπή� ς  τής  5ής Ιανόυαρι�όυ  2016  για  τήν  καθιε�ρωσή  τόυ
τυπόπόιήμε�νόυ  εντυ� πόυ  για  τό  Ευρωπαι8κό�  Έγγραφό  Πρόμή� θειας  (L 3)  και  παρε�χεται
απόκλειστικα�  σε ήλεκτρόνική�  μόρφή� . 

Τό ΕΕΕΣ φε�ρει  υπόγραφή�  με  ήμερόμήνι�α  εντό� ς  τόυ χρόνικόυ�  διαστή� ματός,  κατα�  τό όπόι�ό
μπόρόυ� ν να υπόβα� λλόνται πρόσφόρε�ς.

Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δήλω� σεις και πλήρόφόρι�ες πόυ παρε�χει στό
ΕΕΕΣ με συνόδευτική�  υπευ� θυνή δή� λωσή, τήν όπόι�α υπόβα� λλει μαζι�  με τό ΕΕΕΣ Aπό�  τις 2-5-2019,
παρε�χεται  ή  ήλεκτρόνική�  υπήρεσι�α Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
πόυ πρόσφε�ρει τή δυνατό� τήτα ήλεκτρόνική� ς συ� νταξής και διαχει�ρισής τόυ Ευρωπαι8κόυ�  Ενιαι�όυ
Εγγρα� φόυ  Συ� μβασής  (ΕΕΕΣ).  Μπόρει�τε  να  δει�τε  τή  σχετική�  ανακόι�νωσή  στή  Διαδικτυακή�
Πυ� λή τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ.  και  τό  Διόρθωτικό�  (Επι�σήμή  Εφήμερι�δα  τής
Ευρωπαι8κή� ς  Ένωσής  L  17/65  τής  23ής  Ιανόυαρι�όυ  2018)  στόν  Εκτελεστικό�  Κανόνισμό�  (ΕΕ)
2016/7  για  τήν  καθιε�ρωσή  τόυ  τυπόπόιήμε�νόυ  εντυ� πόυ  για  τό  Ευρωπαι8κό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό
Πρόμή� θειας , με τό όπόι�ό επιλυ� θήκαν τα σχετικα�  ζήτή� ματα όρόλόγι�ας πόυ υπή� ρχαν στό αρχικό�
επι�σήμό  ελλήνικό�   κει�μενό  τόυ  Εκτελεστικόυ�  Κανόνισμόυ� ,  Μπόρει�τε  να  δει�τε  τό  σχετικό�
Διόρθωτικό�  στήν  ακό� λόυθή  διαδρόμή�  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

8 Η περι�πτωσή ι) συμπλήρω� νεται και περιλαμβα� νεται στή Διακή� ρυξή, εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�
πρόβλε�πει υπόδει�γματα εγγρα� φων πρός υπόβόλή�  από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, π.χ εγγυήτικω� ν
επιστόλω� ν.

9 Συμπλήρω� νόνται τυχό� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασής ή�  τευ� χή πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  κρι�νει αναγκαι�α
με σκόπό�  να περιγρα� ψει ή�  να πρόσδιόρι�σει στόιχει�α τής συ� μβασής ή�  τής διαδικασι�ας συ� ναψής.

10  Πρβλ. α� ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
11  Όταν ει�ναι αδυ� νατό να παρασχεθει�  ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δωρεα� ν ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή

σε  όρισμε�να  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  μπόρει�  να  περιλήφθει�  στό  παρό� ν  α� ρθρό  τής  διακή� ρυξής
πρό� βλεψή  ό� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  θα  διατεθόυ� ν  με  με�σα  α� λλα  πλήν  των
ήλεκτρόνικω� ν  (ό� πως  τό  ταχυδρόμει�ό  ή�  α� λλό  κατα� λλήλό  με�σό  ή�  συνδυασμό� ς  ταχυδρόμικω� ν  ή�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




α� λλων  καταλλή� λων  με�σων  και  ήλεκτρόνικω� ν  με�σων)  (τρι�τό  εδα� φιό  παρ.  1  α� ρθρόυ  67   ν.
4412/2016).  Στήν περι�πτωσή αυτή�   πρότει�νεται ή ακό� λόυθή διατυ� πωσή: «Τα ακό� λόυθα ε�γγραφα
τής συ� μβασής ...........................  διατι�θενται  από�  ………………………….,  όδό� ς  …………………, πλήρόφόρι�ες
………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερό� μενόι  μπόρόυ� ν  ακό� μα,  να  λα� βόυν  γνω� σή  των
παρακα� τω εγγρα� φων τής συ� μβασής ……, στα γραφει�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς κατα�  τις εργα� σιμες
ήμε�ρες και ω� ρες.»

12   Όταν δεν μπόρει� να πρόσφερθει� ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δωρεα� ν ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή σε
όρισμε�να ε�γγραφα τής συ� μβασής, διό� τι ή αναθε�τόυσα αρχή�  πρότι�θεται να εφαρμό� σει τήν παρ. 2
τόυ  α� ρθρόυ  21  τόυ  ν.  4412/2016,  αναφε�ρόνται,  στό  παρό� ν  α� ρθρό  τής  διακή� ρυξής,  τα  με�τρα
πρόστασι�ας  τόυ  εμπιστευτικόυ�  χαρακτή� ρα  των  πλήρόφόριω� ν,  τα  όπόι�α  απαιτόυ� νται,  και  τόν
τρό� πό  με  τόν  όπόι�ό  ει�ναι  δυνατή�  ή  πρό� σβασή  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  ή
αναθε�τόυσα  αρχή�  θα  μπόρόυ� σε  να  αναφε�ρει  ό� τι:  “Ο  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  αναλαμβα� νει  τήν
υπόχρε�ωσή να τήρή� σει εμπιστευτικα�  και να μή γνωστόπόιή� σει σε τρι�τόυς (συμπεριλαμβανόμε�νων
των  εκπρόσω� πων  τόυ  ελλήνικόυ�  και  διεθνόυ� ς  Τυ� πόυ),  χωρι�ς  τήν  πρόήγόυ� μενή  ε�γγραφή
συγκατα� θεσή τής Αναθε�τόυσας Αρχή� ς, τα ανωτε�ρω ε�γγραφα ή�  πλήρόφόρι�ες πόυ πρόκυ� πτόυν από�
αυτα� . Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς διασφαλι�ζόυν τήν τή� ρήσή των απαιτή� σεων αυτω� ν από�  τό πρόσωπικό�
τόυς,  τόυς  υπεργόλα� βόυς  τόυς  και  κα� θε  α� λλό  τρι�τό  πρό� σωπό  πόυ  χρήσιμόπόιόυ� ν  κατα�  τήν
ανα� θεσή ή�  εκτε�λεσή τής συ� μβασής. Για τόν σκόπό�  αυτό� , κατα�  τήν παραλαβή�  των εγγρα� φων τής
συ� μβασής, υπόβα� λλει υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόι�α δήλω� νει τα ανωτε�ρω”.

13  Συμπλήρω� νεται  από�  τήν Αναθε�τόυσα Αρχή�  με σαφή� νεια συγκεκριμε�νή ήμερόμήνι�α  (εγκαι�ρως,
ή� τόι ως τήν... ), πρός απόφυγή�  όιασδή� πότε συ� γχυσής και αμφιβόλι�ας.

14   Συμπλήρω� νεται ή τε�ταρτή ήμε�ρα πριν από�  τή λή� ξή τής πρόθεσμι�ας τόυ α� ρθρόυ 18 τής παρόυ� σας. 
15  Πρβλ  ε�γγραφό  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  α.π.  4121/30-07-2020 «  Διευκρινι�σεις  ως  πρός  τήν  τή� ρήσή  των

διατυπω� σεων δήμόσιό� τήτας στή διαγωνιστική�  διαδικασι�α σε περι�πτωσή τρόπόπόι�ήσής ό� ρων τής
διακή� ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

16  Πρβλ.α� ρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
17  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα.
18  Αν  ή  διευ� θυνσή  τής  υπήρεσι�ας  πόυ  τήρει�  τό  πρωτό� κόλλό  τής  Αναθε�τόυσας  Αρχή� ς  ει�ναι

διαφόρετική�  από�  τήν  αναφερό� μενή  στό  α� ρθρό  1,  αναγρα� φεται  στό  παρό� ν  σήμει�ό  ή  σχετική�
διευ� θυνσή.

19  Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
20  Στήν περι�πτωσή πόυ χρήσιμόπόιει�ται ενιαι�ό πόσόστό�  ε�κπτωσής απαλει�φεται ή περι�πτωσή δ τής

παρ.  3.5.  Πρβλ.  α� ρθρό 95 παρ.  2 περ.  α  τόυ ν.  4412/2016,  συ� μφωνα με τό όπόι�ό  «αν κριτήριο
ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  οι
οικονομικοί  φορείς  προσφέρουν  είτε  συνολικό  και  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της
προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  για  το  συνολικό  αντικείμενο  του  έργου  που  προκηρύσσεται  με  κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση». 

21 Σε περι�πτωσή εφαρμόγή� ς τής διαδικασι�ας τόυ α� ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευ� θερή  συμπλή� ρωσή  τιμόλόγι�όυ”,  όι  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  περιλαμβα� νόυν  στήν  εν  λό�γω
περι�πτωσή  (στ) αναφόρα�  για τήν υπόβόλή�  τόυ σχετικόυ�  τιμόλόγι�όυ.

22  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα. 
23  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα. 
24  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα. 
25  Πρβλ .α� ρθρό 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα.
26  Επισήμαι�νεται ό� τι, ως πρός τις πρόθεσμι�ες  για τήν όλόκλή� ρωσή των ενεργειω� ν τής Επιτρόπή� ς

Διενε�ργειας Διαγωνισμόυ�  ισχυ� όυν τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016. 
27  Πρβλ. α� ρθρό 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα. 
28  Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 1 ό� γδόό εδα� φιό ν. 4412/2016
29  Πρβλ. α� ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016.
30  Πρβλ.  α� ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
31  Πρβλ. α� ρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόυ ν. 4412/2016
32  Ως  πρός  τή  γνωμόδό� τήσή  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  για  τήν  εξε�τασή  των  εξήγή� σεων  των

ασυνή� θιστα χαμήλω� ν πρόσφόρω� ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι�ως σκε�ψεις 15-21 

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




33 Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016. 
34 Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
35   Βλ.σχετικα�  με τήν  ήλεκτρόνική�  υπευ� θυνή δή� λωσή τό  α� ρθρό εικόστό�  ε�βδόμό τής από�  20.3.2020

Π.Ν.Π., (Α 68) - πόυ κυρω� θήκε με τό α� ρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα�  τις παραγρα� φόυς 1 και
2  τόυ όπόι�όυ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.  4635/2019,  μέσω της
ηλεκτρονικής  εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  και  γίνεται
αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.   2.  Η
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή  εγκεκριμένη  ηλεκτρονική  σφραγίδα  του
Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία  έκδοσης  της  ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

36  Για τόυς φόρει�ς τόυ Βιβλι�όυ ΙΙ τής παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016
37  Ομόι�ως πρόβλε�πεται και στήν περι�πτωσή υπόβόλή� ς πρόσφόρω� ν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 92 παρ. 8

τόυ ν.4412/201
38  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα.
39  Πρβλ. α� ρθρό 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα.
40  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
41  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
42  Με τήν επιφυ� λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ α� ρθρόυ 78 τόυ ν.  4412/2016 (λή� ψή επανόρθωτικω� ν

με�σων).
43   Πρβλ. α� ρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
44  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 
45  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
46  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
47  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
48  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
49  Η  φρα� σή  «έχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)»  πρόστι�θεται στή διακή� ρυξή μό� νό
στις περιπτω� σεις εκει�νες, στις όπόι�ες πρόβλε�πεται υπόχρε�ωσή πρόσυμβατικόυ�  ελε�γχόυ.

50  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
51  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
52  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016. 
53  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
54  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
55  Πρβλ. α� ρθρό 360 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017. 

56   Πρβλ. α� ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 και 4 τόυ π.δ. 39/2017.
57  Πρβλ. α� ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμό� σια Έργα
58  Πρβλ. α� ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016.
59  Πρβλ. α� ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόυ π.δ. 39/2017.
60  Πρβλ. α� ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
61  Πρβλ. παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016.
62  Πρβλ. α� ρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόυ π.δ. 39/2017, πρβλ. α� ρθρό 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
63   Πρβλ. α� ρθρό 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016. 
64  Πρβλ. τις μεταβατικε�ς διατα� ξεις των α� ρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) τόυ ν. 4782/2021 ως

πρός τήν ε�ναρξή εφαρμόγή� ς  των νε�ων ειδικω� ν δικόνόμικω� ν διατα� ξεων τόυ α� ρθρόυ 138 τόυ ν.
4782/2021, με τό όπόι�ό επε�ρχόνται σήμαντικε�ς αλλαγε�ς στις ισχυ� όυσες διατα� ξεις περι� δικαστική� ς
πρόστασι�ας τόυ α� ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 .

65  Πρβλ. α� ρθρό 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
66    Πρβλ.  α� ρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
67 Πρβλ. α� ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
68  Πρβλ. α� ρθρό 92 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.





69  Πρβλ. α� ρθρό 92 παρ. 4Α τόυ ν. 4412/2016.
70  Τι�θεται  μό� νό  εφό� σόν  πρό� κειται  για συγχρήματόδότόυ� μενό ε�ργό από�  πό� ρόυς τής Ευρωπαι8κή� ς

Ένωσής.
71 Από�  1-1-2017 τε�θήκε σε ισχυ�  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόι�ό με τό α� ρθρό 13 κατα� ργήσε τό π.δ

113/2010.
72 Νό� μόι, ΠΔ και υπόυργικε�ς απόφα� σεις πόυ εκδι�δόνται μετα�  τήν ε�ναρξή τής διαδικασι�ας συ� ναψής

τής συ� μβασής συ� μφωνα με τό α� ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυ� ν με�ρός τόυ εφαρμόστε�όυ
θεσμικόυ�  πλαισι�όυ τής διακή� ρυξής.

73  Όταν  πρό� κειται  για  συγχρήματόδότόυ� μενό  από�  τήν  Ε.Ε.  ε�ργό,  τόυ� τό  να  αναγρα� φεται  στή
Διακή� ρυξή  και  ειδικό� τερα  να  αναγρα� φεται  ό  τι�τλός  τής  Πρα� ξής  και  τόυ  Επιχειρήσιακόυ�
Πρόγρα� μματός στό πλαι�σιό τόυ όπόι�όυ ει�ναι ενταγμε�νό τό δήμόπρατόυ� μενό ε�ργό, καθω� ς και τα
πόσόστα�  συγχρήματόδό� τήσής τής δαπα� νής τόυ ε�ργόυ από�  εθνικόυ� ς και ενωσιακόυ� ς πό� ρόυς (με
αναφόρα�  στό  διαρθρωτικό�  ταμει�ό).  Επι�σής,  ή  σχετική�  συμπλή� ρωσή  ακόλόυθει�  τή  διακριτή�
όρόλόγι�α  Συλλόγικε�ς  Απόφα� σεις  (ΣΑ)  ε�ργων,  ενα� ριθμός  ε�ργόυ  ή�  ΚΑΕ,  ανα� λόγα  τήν  πήγή�
χρήματόδό� τήσής  (ΠΔΕ  ή�  Τακτικό� ς  πρόυ8 πόλόγισμό� ς).  Για  τό  ζή� τήμα  τής   ανα� λήψής  δαπανω� ν
δήμόσι�ων  επενδυ� σεων,   βλ.  και  α� ρθρό  5  τόυ  π.δ  80/2016. Πρβλ.  α� ρθρό  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

74 Οι κρατή� σεις πρόσαρμό� ζόνται ανα� λόγα με τόν φόρε�α εκτε�λεσής τόυ ε�ργόυ.
75   Πρβλ. α� ρθρό 4 παρ. 3 ε�βδόμό εδα� φιό τόυ ν. 4013/2011, ό� πως αντικαταστα� θήκε από�  τό α� ρθρό

44 τόυ ν. 4605/2019.
76  Ή/και ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , κατα�  περι�πτωσή (πρβλ. α� ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής  ΚΥΑ

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμό� σια Έργα).
77  Πρβλ. α� ρθρό 102 ν. 4412/2016, ό� πως αντικαταστα� θήκε με  τό α� ρθρό 42 τόυ ν. 4782/2021. Πρβλ

και  ε�κθεσή συνεπειω� ν ρυθμι�σεων επι� τόυ ως α� νω α� ρθρόυ 42 ν. 4781/2021 
78  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα� λήψή υπόχρεω� σεων από�  τόυς διατα� κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυ� ξεις, όι απόφα� σεις ανα� θεσής και όι συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται για λόγαριασμό�
των  φόρε�ων  Γενική� ς  Κυβε�ρνήσής  αναφε�ρόυν  απαραι�τήτα  τόν  αριθμό�  και  τή  χρόνόλόγι�α  τής
από� φασής ανα� λήψής υπόχρε�ωσής, τόν αριθμό�  καταχω� ρισή� ς τής στα λόγιστικα�  βιβλι�α τόυ όικει�όυ
φόρε�α, καθω� ς και τόν αριθμό�  τής από� φασής ε�γκρισής τής πόλυετόυ� ς ανα� λήψής σε περι�πτωσή πόυ
ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�  ε�τή.".Επι�σής, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ι�διόυ π.δ : “Διακήρυ� ξεις, ό� πόυ απαιτει�ται, και απόφα� σεις ανα� θεσής πόυ εκδι�δόνται
και συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται από�  φόρει�ς τής Γενική� ς Κυβε�ρνήσής ει�ναι α� κυρες, εφό� σόν δεν ε�χει
πρόήγήθει�  αυτω� ν  ή  ε�κδόσή  τής  από� φασής  ανα� λήψής  υπόχρε�ωσής  τόυ  α� ρθρόυ  2,  παρ.  2  τόυ
παρό� ντός. "Πρβ. και α� ρθρό 5 τόυ ως α� νω διατα� γματός “Ανα� λήψή δαπανω� ν δήμόσι�ων επενδυ� σεων”

79  Σε περι�πτωσή πόυ περιλαμβα� νόνται τυχό� ν δικαιω� ματα πρόαι�ρεσής, διαμόρφω� νεται αναλό�γως ή
εκτιμω� μενή αξι�α τής συ� μβασής (πρόυ8 πόλόγισμό� ς δήμόπρα� τήσής) και τό παρό� ν α� ρθρό (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

80 Τό  πόσό�  των  απρό� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυ8 πόλόγι�ζεται  κατα�  τήν  υπόγραφή�  τής  συ� μβασής,
ανα� λόγα με τήν πρόσφερθει�σα ε�κπτωσή, ω� στε να διατήρει�ται ή εν λό�γω πόσόστιαι�α αναλόγι�α τόυ
15% επι� τής δαπα� νής εργασιω� ν με ΓΕ&ΟΕ, συ� μφωνα με τήν παρα� γραφό 3 περ. β  τόυ α� ρθρόυ 156
ν. 4412/2016. 

81 Πρβλ. α� ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
82  Η αναθε�τόυσα αρχή�  διαμόρφω� νει τό παρό� ν σήμει�ό τής διακή� ρυξής, ανα� λόγα με τό αν απόφασι�σει

να υπόδιαιρε�σει τή συ� μβασή σε περισσό� τερα τμή� ματα/ε�ργα ή�  ό�χι, ή� τόι να τα αναθε�σει ως ενιαι�ό
συ� νόλό.  Στήν  περι�πτωσή  πόυ  επιλε�ξει  να  μήν  υπόδιαιρε�σει  σε  τμή� ματα,  αναφε�ρει,  στό  παρό� ν
σήμει�ό τής διακή� ρυξής, τόυς βασικόυ� ς λό�γόυς τής από� φασή� ς τής αυτή� ς (πρβλ. α� ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).

83   ό� πως συμπλήρω� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
84 Μπόρει�  ή ε�ναρξή τής πρόθεσμι�ας να όρι�ζεται διαφόρετικα� ,   αν λό�γόυ χα� ρή δεν πρόβλε�πεται ή

α� μεσή ε�ναρξή των εργασιω� ν (Πρβλ. α� ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
85 Με τήν επιφυ� λαξή τής επό� μενής υπόσήμει�ωσής.
86  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρει�  να επιτρε�πόυν τήν υπόβόλή�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν και στήν

περι�πτωσή αυτή�  πρόσαρμό� ζεται αντιστόι�χως τό 13.4. ( πρβλ α� ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
87  Τό πόσόστό�  τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς δεν μπόρει� να υπερβαι�νει τό 2% τής εκτιμω� μενής αξι�ας τής

συ� μβασής,  χωρι�ς  τό  Φ.Π.Α.,  με  στρόγγυλόπόι�ήσή  στό  δευ� τερό  δεκαδικό�  ψήφι�ό,  μή





συνυπόλόγιζόμε�νων των δικαιωμα� των πρόαι�ρεσής και παρα� τασής τής συ� μβασής (Πρβλ. α� ρθρό 72
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),.

88  Πρβλ. α� ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
89 Πρβ. α� ρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
90 Συμπλήρω� νεται ανα� λόγα με τό εα� ν πρόβλε�πεται ή�  ό�χι ή χόρή� γήσή πρόκαταβόλή� ς, ή όπόι�α μπόρει�

να ανε�ρχεται με�χρι τόυ δεκαπε�ντε τόις εκατό�  (15%) τής αξι�ας τής συ� μβασής, χωρι�ς αναθεω� ρήσή
και  Φ.Π.Α.  Συ� μφωνα  με  τήν  παρα� γραφό  10  εδ.  α  τόυ  α� ρθρόυ  25  τόυ  ν.  3614/2007  (ό� πως
πρόστε�θήκε  με  τήν  παρ.  3  τόυ  α� ρθρόυ  242  τόυ  ν.  4072/2012),  στις  περιπτω� σεις
συγχρήματόδότόυ� μενων  δήμό� σιων  ε�ργων  στις  διακήρυ� ξεις  υπόχρεωτικα�  περιλαμβα� νεται
δυνατό� τήτα  χόρή� γήσής  πρόκαταβόλή� ς.  Η  υπόχρε�ωσή  αυτή�  εξακόλόυθει�  να  ισχυ� ει  και  για  τα
πρόγρα� μματα τής περιό� δόυ 2014-2020 δυνα� μει τής παρ. 15 τόυ α� ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

91 Πρβλ. α� ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 τόυ ν. 4412/2016. Εφό� σόν πρόβλε�πεται πρόκαταβόλή� , στό
παρό� ν α� ρθρό τής Διακή� ρυξής, συμπλήρω� νόνται όι ό� ρόι για τήν εγγυήτική�  επιστόλή�  πρόκαταβόλή� ς.

92  Πρβλ. α� ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 τόυ 4412/2016. 
93  Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016.
94 Πρβλ. α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. Εα� ν ή εκτιμω� μενή αξι�α τής συ� μβασής ε�ργόυ ει�ναι μεγαλυ� τερή

τόυ ενό� ς εκατόμμυρι�όυ (1.000.000) ευρω�  ή�  τμή� ματό� ς τόυ, τι�θεται ή σχετική�  πρό� βλεψή στό παρό� ν
σήμει�ό τής διακή� ρυξής δήμόπρα� τήσής κα� θε διαδικασι�ας ανα� θεσής, εφό� σόν ό χρό� νός παρα� δόσής
τόυ ε�ργόυ ή�  τόυ τμή� ματός ει�ναι μικρό� τερός κατα�  δε�κα τόις εκατό�  (10%) τόυ πρόβλεπό� μενόυ στή
συ� μβασή.  Τό συνόλικό�  υ� ψός τής πρό� σθετής καταβόλή� ς (πριμ) δεν μπόρει�  να υπερβαι�νει τό πε�ντε
τόις  εκατό�  (5%) τής αξι�ας  τής  συμβατική� ς  δαπα� νής  τόυ  ε�ργόυ,  μή  συμπεριλαμβανόμε�νόυ  τόυ
Φ.Π.Α. Για συμβα� σεις με εκτιμω� μενή αξι�α μικρό� τερή τόυ ενό� ς εκατόμμυρι�όυ (1.000.000) ευρω�  ή
σχετική�  πρό� βλεψή εναπό� κειται στή διακριτική�  ευχε�ρεια τής αναθε�τόυσας αρχή� ς.

95  Με από� φασή τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν μπόρει�  να καθόρι�ζεται ό� ριό πόσόστόυ�
ε�κπτωσής,  πα� νω  από�  τό  όπόι�ό  ό  ανα� δόχός  ει�ναι  υπόχρεωμε�νός  να  πρόσκόμι�ζει,  επιπλε�όν  τής
εγγυ� ήσής  καλή� ς  εκτε�λεσής,  πρό� σθετή  εγγυ� ήσή,  κλιμακωτα�  αυξανό� μενή  βα� σει  τόυ  πόσόστόυ�
ε�κπτωσής. Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 4 τελευται�ό εδα� φιό ν. 4412/2016.

96   Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
97  Πρβλ. α� ρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόυ ν. 4412/2016
98  Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόυ ν. 4412/2016
99  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να ζήτόυ� ν από�  τόυς πρόσφε�ρόντες να παρα� σχόυν «Εγγυ� ήσή καλή� ς

λειτόυργι�ας»  για  τήν  απόκατα� στασή  των  ελαττωμα� των  πόυ  ανακυ� πτόυν  ή�  των  ζήμιω� ν  πόυ
πρόκαλόυ� νται  από�  δυσλειτόυργι�α  των  ε�ργων  κατα�  τήν  περι�όδό  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτόυργι�ας,
εφό� σόν  πρόβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής.  Τό  υ� ψός  τής  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτόυργι�ας
καθόρι�ζεται στα ε�γγραφα τής συ� μβασής και δεν μπόρει�  να υπερβαι�νει τό πε�ντε τόις εκατό�  (5%)
τής εκτιμω� μενής αξι�ας τής συ� μβασής. Η επιστρόφή�  τής ανωτε�ρω εγγυ� ήσής λαμβα� νει χω� ρα μετα�
από�  τήν όλόκλή� ρωσή τής περιό� δόυ εγγυ� ήσής καλή� ς λειτόυργι�ας..  Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς καλή� ς
λειτόυργι�ας περιλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χιστόν τα αναφερό� μενα στήν παρα� γραφό 15.2 τής παρόυ� σας
και επιπρό� σθετα, τόν αριθμό�  και τόν τι�τλό τής σχετική� ς συ� μβασής. Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν.
4412/2016.

100  Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016
101 Τα γραμμα� τια συ� στασής χρήματική� ς παρακαταθή� κής τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων,

για  τήν  παρόχή�  εγγυή� σεων  συμμετόχή� ς  και  καλή� ς  εκτε�λεσής  (εγγυόδότική�  παρακαταθή� κή)
συστή� νόνται συ� μφωνα με τήν ειδική�  νόμόθεσι�α πόυ  διε�πει αυτό�  και ειδικό� τερα βα� σει τόυ α� ρθρόυ
4  τόυ  π.δ  τής  30  Δεκεμβρι�όυ  1926/3  Ιανόυαρι�όυ  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  απόδό� σεως
παρακαταθήκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

102 Πρβλ. α� ρθρό 72 παρ. 13, καθω� ς και τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυ� σας, ως
πρός τις εγγυή� σεις συμμετόχή� ς.

103  Η ελα� χιστή πρόθεσμι�α παραλαβή� ς των πρόσφόρω� ν καθόρι�ζεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 121 τόυ ν.
4412/2016.

104 Ορι�ζεται ό χρό� νός από�  τήν Αναθε�τόυσα Αρχή�  κατ΄ εκτι�μήσή των ιδιαιτερότή� των τής διαδικασι�ας.
Για τόν καθόρισμό�  τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ όπόι�όυ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα





έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα». 

105  Πρβλ. α� ρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
106  Συ� μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α� ρθρόυ 377 καθω� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει�  ή υπόχρε�ωσή δήμόσι�ευσής πρόκή� ρυξής συ� μφωνα με τις
παρ.  7 και 8 α� ρθρόυ 15 ν.  3669/2008,  σε συνδυασμό�  με τις διατα� ξεις τόυ ν.  3548/2007,  στόν
περιφερειακό�  και τόπικό�  τυ� πό μέχρι 31/12/2023.

107  Πρβλ.  α� ρθρό 68 ν.  4412/2016.  Εφό� σόν ή  αναθε�τόυσα αρχή�  επιλε�ξει  τή  διαβόυ� λευσή επι�  των
δήμόσιευμε�νων  εγγρα� φων  τής  συ� μβασής  συ� μφωνα  πρός  τα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  68  ν.
4412/2016, συμπλήρω� νεται τό α� ρθρό 20Α, α� λλως διαγρα� φεται.

108 Πρβλ.  Άρθρό  25  τόυ  ν.  4412/2016.  Επισήμαι�νεται  ό� τι  όι  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  δεν  μπόρόυ� ν  να
καλόυ� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ ή�  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

109  Κατ’  αντιστόιχι�α  με  τα  όυσιω� δή  χαρακτήριστικα�  τόυ  ε�ργόυ  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  11  τής
παρόυ� σας (αναφε�ρεται ή κατήγόρι�α ή�  όι κατήγόρι�ες στις όπόι�ες εμπι�πτει τό ε�ργό συ� μφωνα με τις
διατα� ξεις τόυ  α� ρθρόυ 45  τόυ  π.δ/τός 71/2019 ).

110  Για  τήν  κατανό� ήσή  πρακτικω� ν  διαδικασιω� ν,  ιδι�ως  κατα�  τήν  εξε�τασή  τής  συμμετόχή� ς  τρι�των
χωρω� ν σε διαγωνισμόυ� ς, βλ. τις «Κατευθυντή� ριες γραμμε�ς για τή συμμετόχή�  τρι�των χωρω� ν στήν
αγόρα�  δήμόσι�ων συμβα� σεων τής ΕΕ», Βρυξε�λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

111  Συ� μφωνα  με  τό  ισχυ� όν  κει�μενό  τής  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
112  Για τό ε�λεγχό των χωρω� ν πόυ ε�χόυν συνα� ψει συμφωνι�ες με τήν Ένωσή δες τήν ιστόσελι�δα τής

Επιτρόπή� ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
113  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
114 Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017.  Επισήμαι�νεται  ό� τι,  στό ΕΕΕΣ,  ή αναφόρα�  σε  “τελεσι�δική καταδικαστική�  από� φασή”
νόει�ται, δεδόμε�νής τής ως α� νω νόμόθετική� ς μεταβόλή� ς, ως “αμετα� κλήτή καταδικαστική�  από� φασή”,
ή  δε  σχετική�  δή� λωσή  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α  στό  Με�ρός  ΙΙΙ.Α.  τόυ  ΕΕΕΣ  αφόρα�  μό� νό  σε
αμετα� κλήτες καταδικαστικε�ς απόφα� σεις.

115 Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
116  Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 2Α τελευται�ό εδα� φιό τόυ ν. 4412/2016. Σχετική�  δή� λωσή τόυ πρόσφε�ρόντός

όικόνόμικόυ�  φόρε�α  περιλαμβα� νεται στό ΕΕΕΣ
117  Επισήμαι�νεται  ό� τι  ή  εν  λό�γω  πρό� βλεψή  για  παρε�κκλισή  από�  τόν  υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�

απότελει�  δυνατό� τήτα τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωσή πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τή σχετική�  δυνατό� τήτα, ή αναθε�τόυσα αρχή�  διαγρα� φει
τήν  παρα� γραφό αυτή� .

118  Επισήμαι�νεται ό� τι  ή εν λό�γω πρό� βλεψή για παρε�κκλισή από�  τόν υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�  τής
απότελει�  δυνατό� τήτα τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωσή πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τή σχετική�  δυνατό� τήτα, ή αναθε�τόυσα αρχή�  διαγρα� φει
τήν παρα� γραφό  αυτή� .

119  Οι  λό�γόι  τής παραγρα� φόυ 22.Α.4.  απότελόυ� ν δυνήτικόυ� ς  λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  ή  αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσό� τερόυς, ό� λόυς ή�  ενδεχόμε�νως και κανε�ναν από�  τόυς λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συνεκτιμω� ντας
τα  ιδιαι�τερα  χαρακτήριστικα�  τής  υπό�  ανα� θεσή  συ� μβασής  (εκτιμω� μενή  αξι�α  αυτή� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετική�  πρό� βλεψή στό παρό� ν σήμει�ό τής διακή� ρυξής. .

120  Σήμειω� νεται ό� τι ό ανωτε�ρω εθνικό� ς λό�γός απόκλεισμόυ�  συμπλήρω� νεται στό Με�ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ
(  Άλλόι  Λό�γόι  Απόκλεισμόυ�  πόυ  ενδε�χεται  να  πρόβλε�πόνται  από�  τήν  εθνική�  νόμόθεσι�α  τόυ
κρα� τόυς με�λόυς τής α.α ή�  τόυ α.φ ).

121  Πρβλ.  παρ.  3  α� ρθρόυ 8 τόυ ν.  3310/2005,  ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με  τό α� ρθρό 239 τόυ ν.
4782/2
122  Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
123  Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι�σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφό

τής Αρχή� ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα�  με  τήν από� φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρι�όυ  2018 στήν
υπό� θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδι�ως σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

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




124  Υπενθυμι�ζεται  ό� τι   αναφόρα�  στήν  παρα� γραφό  22.Α.4  θα  γι�νει  μό� νό  στήν  περι�πτωσή  πόυ  ή
Αναθε�τόυσα Αρχή�  επιλε�ξει κα� πόιόν από�  τόυς δυνήτικόυ� ς λό�γόυς απόκλεισμόυ� .

125  Σχετικα�  με τήν πρόσκό� μισή απόδει�ξεων για τα επανόρθωτικα�  με�τρα βλ. τήν από� φασή τής 14ής
Ιανόυαρι�όυ 2021 τόυ ΔΕΕ στήν υπό� θεσή C-387/19

126  Πρβλ α� ρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
127  Πρβλ. από� φασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ� χός ΥΟΔΔ, 25-05-2020),  ή όπόι�α

εξακόλόυθει� να ισχυ� ει ε�ως τήν  ε�κδόσή τής από� φασής τής παρ. 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
128  Επισήμαι�νεται ό� τι ό� λα τα κριτή� ρια πόιότική� ς επιλόγή� ς, πλήν τής καταλλήλό� τήτας για τήν α� σκήσή

επαγγελματική� ς δραστήριό� τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό�  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ει�ναι πρόαιρετικα�  για τήν αναθε�τόυσα αρχή�  και πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγα με τό
αντικει�μενό τής συ� μβασής (α� ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωσή, πρε�πει να
διαμόρφω� νόνται  κατα�  τρό� πό,  ω� στε  να  μήν  περιόρι�ζεται  δυσανα� λόγα  ή  συμμετόχή�  των
ενδιαφερό� μενων όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόυς διαγωνισμόυ� ς. Κατα�  τό στα� διό τόυ πρόσδιόρισμόυ�
των  κριτήρι�ων  καταλλήλό� τήτας  των  υπόψήφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ό  να  τήρόυ� νται  από�  τις
αναθε�τόυσες  αρχε�ς,  όι  θεμελιω� δεις  ενωσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ως  ή  αρχή�  τής  ι�σής  μεταχει�ρισής  των
συμμετεχό� ντων, τής απόφυγή� ς των διακρι�σεων, τής διαφα� νειας και τής ανα� πτυξής τόυ ελευ� θερόυ
ανταγωνισμόυ� .  Τα κριτή� ρια  επιλόγή� ς  τόυ  α� ρθρόυ 22.Β –  22.Ε εξετα� ζόνται  κατα�  τή  διαδικασι�α
ελε�γχόυ τής καταλλήλό� τήτας τόυ πρόσφε�ρόντός να εκτελε�σει τή συ� μβασή (κριτή� ρια “on/off”). 

129   Πρβλ. α� ρθρό 188 παρ. 1 τόυ ν. 4635/2019, με τό όπόι�ό επανή� λθαν σε ισχυ�  τα α� ρθρα 105 και 106
τόυ ν. 3669/2008, με�χρι τήν ε�κδόσή τόυ π.δ. τόυ α� ρθρόυ 

130  Επισήμαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς δεν μπόρόυ� ν να καλόυ� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α
τόυ ΜΕΕΠ ή� , από�  τήν ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μήτρω� όυ Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων
Δήμόσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α� ρθρό  76 παρ.  4, τόυ ν. 4412/2016. 

131  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτή� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�
φόρει�ς διαθε�τόυν τήν αναγκαι�α όικόνόμική�  και χρήματόδότική�  ικανό� τήτα για τήν εκτε�λεσή τής
συ� μβασής. Όλες όι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτή� σεις καθόρι�ζόνται περιγραφικα�  στό παρό� ν σήμει�ό, χωρι�ς παραπόμπή�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ
ΜΕΕΠ ή�  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα� θε περι�πτωσή και για τό μεταβατικό�  χρόνικό�  δια� στήμα ισχυ� ός των
α� ρθρων 80 ε�ως 110 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως αυτό�  πρόκυ� πτει από�  τό α� ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019
και τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ  τελευται�όυ, επισήμαι�νεται ό� τι, ή αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�  να
περιγρα� φει τις σχετικε�ς απαιτή� σεις ανα� λόγα με τα πρόβλεπό� μενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμε�νων
των  ειδικό� τερων  ρυθμι�σεων  τόυ  α� ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρικα�  με  τις  πε�ραν  των
πρόβλεπό� μενων απαιτή� σεων για τήν εγγραφή�  και κατα� ταξή σε τα� ξή των όικει�ων μήτρω� ων τόυ π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντι�στόιχόυ πρόυ8 πόλόγισμόυ�  ανα�  κατήγόρι�α ε�ργόυ.

132  Πρβλ. α� ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
133  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτή� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�

φόρει�ς  διαθε�τόυν  τήν  αναγκαι�α  τεχνική�  και  επαγγελματική�  ικανό� τήτα  για  τήν  εκτε�λεσή  τής
συ� μβασής. Όλες όι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτή� σεις  καταρχα� ς  καθόρι�ζόνται  περιγραφικα�  στό  παρό� ν  σήμει�ό,  χωρι�ς  παραπόμπή�  σε
τα� ξεις/πτυχι�α  τόυ  ΜΕΕΠ  ή�  τόυ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  όυ� τε  σε  βαθμι�δες/κατήγόρι�ες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε
περι�πτωσή  και  για  τό  μεταβατικό�  χρόνικό�  δια� στήμα  ισχυ� ός  των  α� ρθρων  80  ε�ως  110  τόυ  ν.
3669/2008, ό� πως αυτό�  πρόκυ� πτει από�  τό α� ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλή� ρή ε�ναρξή ισχυ� ός
τόυ   τελευται�όυ,  επισήμαι�νεται  ό� τι,   ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  μπόρει�  να  περιγρα� φει  τις  σχετικε�ς
απαιτή� σεις  ανα� λόγα  με  τα  πρόβλεπό� μενα  στό  π.δ.  71/2019, τήρόυμε�νων  των  ειδικό� τερων
ρυθμι�σεων  τόυ  α� ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρικα�  με  τις  πε�ραν  των  πρόβλεπό� μενων
απαιτή� σεων για τήν εγγραφή�  και κατα� ταξή σε τα� ξή των όικει�ων μήτρω� ων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντι�στόιχόυ πρόυ8 πόλόγισμόυ�  ανα�  κατήγόρι�α ε�ργόυ.. 

134  ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρε�πει να συγχε�εται ή ε�ννόια τής επαγγελματική� ς καταλλήλό� λήτας τόυ α� ρθρόυ
22.Β  με τήν ε�ννόια τής επαγγελματική� ς ικανό� τήτας 

135   Πρβλ. α� ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' τόυ ν. 4412/2016.
136  Πρβλ. α� ρθρό 76 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
137  Πρόαιρετική�  επιλόγή� :  Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτική�  ευχε�ρεια τής αναθε�τόυσας αρχή� ς και

συμπλήρω� νεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι�νεται ό� τι ό� λες όι απαιτή� σεις
πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό τής συ� μβασής (α� ρθρό 75 παρ. 1 ν.





4412/2016).
138  Τό εδα� φιό αυτό�  πρόστι�θεται κατα�  τήν κρι�σή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς συ� μφωνα με τό α� ρθρό 78

παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φεται.
139  Πρόαιρετική�  επιλόγή�  συμπλή� ρωσής  τόυ  εδαφι�όυ.   Συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.

4412/2016, στήν περι�πτωσή συμβα� σεων ε�ργων όι Αναθε�τόυσες Αρχε�ς μπόρόυ� ν να απαιτόυ� ν τήν
εκτε�λεσή όρισμε�νων κρι�σιμων καθήκό� ντων απευθει�ας από�  τόν ι�διό τόν πρόσφε�ρόντα.

140 Ως πρός τόν τρό� πό υπόβόλή� ς  των απόδεικτικω� ν με�σων τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ,  τα όπόι�α ε�χόυν
συνταχθει�/ παραχθει�  από�  τόυς ι�διόυς τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς πρβλ. α� ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

141  Πρβ α� ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
142  Επισήμαι�νεται ό� τι ή ανωτε�ρω δυνατό� τήτα εναπό� κειται στή διακριτική�  ευχε�ρεια τόυ όικόνόμικόυ�

φόρε�α.  Εξακόλόυθει�  να υφι�σταται ή δυνατό� τήτα να υπόγρα� φεται τό ΕΕΕΣ από�  τό συ� νόλό των
φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ αναφε�ρόνται στα  τελευται�α δυ� ό εδα� φια τόυ α� ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν.
4412/2016.

143  Πρβλ. α� ρθρό 79Α ν. 4412/2016
144  Βλ. Δ.Ε.Ε. από� φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
145  Βλ. ενδεικτικα�  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή� μα)
146  Πρβλ. α� ρθρό 79 παρ. 8, σε συνδυασμό�   με α� ρθρό  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
147 Εφιστα� ται  ή  πρόσόχή�  των  αναθετόυσω� ν  αρχω� ν  στό  ό� τι  πρε�πει  να  ζήτει�ται  ή  πρόσκό� μισή

δικαιόλόγήτικω� ν πρός από� δειξή  μό� νό των λό�γων απόκλεισμόυ�  και των κριτήρι�ων επιλόγή� ς πόυ
ε�χόυν τεθει� στήν παρόυ� σα διακή� ρυξή. Επισήμαι�νεται, περαιτε�ρω, ό� τι, ή αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται,
κατα�  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016,  να ζήτει�  από�  πρόσφε�ρόντες, σε όπόιόδή� πότε χρόνικό�
σήμει�ό κατα�  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας, να υπόβα� λλόυν ό� λα ή�  όρισμε�να δικαιόλόγήτικα� ,  ό� ταν
αυτό�  απαιτει�ται για τήν όρθή�  διεξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

148  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
149  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 73 παρ. 2 τελευται�ό εδα� φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας

ει�ναι Έλλήνας πόλι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  τόυ στήν Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις τόυ πόυ αφόρόυ� ν
τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτόυν τό� σό τήν κυ� ρια ό� σό και τήν επικόυρική�  ασφα� λισή."

150  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
151  Οι υπευ� θυνες δήλω� σεις τόυ παρό� ντός τευ� χόυς υπόγρα� φόνται και γι�νόνται απόδεκτε�ς συ� μφωνα με

τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 4.2. β) τής παρόυ� σας 
152 Πρβλ.  τό  α.π.  1081/18-02-21 ε�γγραφό  τής  Αρχή� ς «Ενήμε�ρωσή  για  ζήτή� ματα  απόδεικτικω� ν

φόρόλόγική� ς  ενήμερό� τήτας  (αυτό� ματή  α� ντλήσή  απόδεικτικόυ�  -  ενήμερό� τήτα  σε  παρελθό� ντα
χρό� νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

153  Εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
154   Η  πλατφό� ρμα  τής  Ευρωπαι8κή� ς  Επιτρόπή� ς  eCertis για  τήν  αναζή� τήσή  ισόδυ� ναμων

πιστόπόιήτικω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  τής  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμή,  χωρι�ς  κό� στός,  στή  διαδρόμή� .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισήμαι�νεται ό� τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι ό αρμό� διός εθνικό� ς
φόρε�ας για τήν καταχω� ρήσή και τή� ρήσή των στόιχει�ων τόυ eCertis για τήν Ελλα� δα. Πρβλ. τό με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικό�  ε�γγραφό  τής  Αρχή� ς  στόν  ακό� λόυθό  συ� νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

155  Εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τις επιλε�ξει, ό� λες ή�  κα� πόια/ες εξ αυτω� ν, ως λό�γόυς απόκλεισμόυ� .
156  Επισήμαι�νεται ό� τι ή αναθε�τόυσα αρχή� ,  εφό� σόν μπόρε�σει να απόδει�ξει,  με κατα� λλήλα με�σα, ό� τι

συντρε�χει κα� πόια από�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, απόκλει�ει όπόιόνδή� πότε όικόνόμικό�  φόρε�α από�  τή
συμμετόχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής τής δήμό� σιας συ� μβασής. 

157 Εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
158  ή όπόι�α εκδι�δεται συ� μφωνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαι�νεται ό� τι

τα πτυχι�α των εγγεγραμμε�νων στό Μήτρω� ό Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ ει�ναι σε
ισχυ�  κατα�  τήν 3ή Ιόυλι�όυ 2019 εξακόλόυθόυ� ν να ισχυ� όυν ως τήν 1ή Σεπτεμβρι�όυ 2021, εφό� σόν
πλήρόυ� νται όι πρόυ8 πόθε�σεις τόυ νόμόθετικόυ�  πλαισι�όυ πόυ ι�σχυε ε�ως και τήν 2α Ιόυλι�όυ 2019
(Πρβλ. α� ρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα� θήκε με τήν παρ. 5 τόυ α� ρθρόυ
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

159  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
160  Πρβλ. α� ρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016

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




161  Εφό� σόν ε�χει αναφερθει� σχετική�  απαι�τήσή στό α� ρθρό 22.Ε συμπλήρω� νεται αναλό�γως συ� μφωνα με
τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.

162  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016.
163  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγρα� φόνται υπόχρεωτικα� : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ.  η  Ομόρρυθμη  και  Ετερόρρυθμη  (απλή  ή  κατά  μετοχές)  Εταιρεία  που  προβλέπονται  στον  ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε.  ο  Αστικός  Συνεταιρισμός  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποίο  περιλαμβάνονται  ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται
κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012) 
    θ.ο  Ευρωπαϊκός  Όμιλος  Οικονομικού  Σκοπού  που  προβλέπεται  από  τον  Κανονισμό
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει
την έδρα της στην ημεδαπή,
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ
L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ  L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε  τρίτη χώρα και  νομική μορφή ανάλογη με  εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε.  ή  Κόινόπραξι�α  πόυ  καταχωρι�ζεται  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  293  παρα� γραφός  3  τόυ  ν.
4072/2012

164  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
165  Συ� μφωνα  με  τή  δια� ταξή  τόυ  α� ρθρόυ  20  παρ.  5  τόυ  ν.  3669/2008:  “Για  τή  συμμετόχή�  σε

διαγωνισμόυ� ς  δήμόσι�ων  ε�ργων χόρήγει�ται  σε  κα� θε  εργόλήπτική�  επιχει�ρήσή  εγγεγραμμε�νή  στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερό� τήτα πτυχι�όυ», ή όπόι�α, σε συνδυασμό�  με τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς πόυ εκδι�δεται
από�  τήν  υπήρεσι�α  τή� ρήσής  τόυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα�  «επι�σήμό  κατα� λόγό  αναγνωρισμε�νων
εργόλήπτω� ν [...] και απαλλα� σσει τις εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις από�  τήν υπόχρε�ωσή να καταθε�τόυν
τα επιμε�ρόυς δικαιόλόγήτικα�  στόυς διαγωνισμόυ� ς.”  Επισήμαι�νεται ό� τι, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22
(Τρόπόπόιή� σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρω� τό εδα� φιό τής
περι�πτωσής  31  τής  παραγρα� φόυ  1  τόυ  α� ρθρόυ  377  αντικαθι�σταται  ως  εξή� ς:  «31)  τόυ  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλήν  των α� ρθρων 80  ε�ως  110,  τα  όπόι�α  παραμε�νόυν  σε  ισχυ�  με�χρι  τήν
ε�κδόσή τόυ πρόεδρικόυ�  διατα� γματός τόυ α� ρθρόυ 83, των παραγρα� φων 4 και 5 τόυ α� ρθρόυ 20 και
τής παραγρα� φόυ 1 α τόυ α� ρθρόυ 176».

166  Στήν  περι�πτωσή  ό� μως  πόυ  ή  Ενήμερό� τήτα  Πτυχι�όυ  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφόρε�ς  επικόυρική� ς
ασφα� λισής, τα σχετικα�  δικαιόλόγήτικα�  υπόβα� λλόνται ξεχωριστα� .

167  Μό� νό στήν περι�πτωσή πόυ ε�χει επιλεγει� από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή�  ως λό�γός απόκλεισμόυ� .
168  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
169  Πρβλ. α� ρθρό 93 τόυ ν. 4412/2016.
170  Πρβλ. α� ρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
171 Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να πρόβλε�πόυν στα ε�γγραφα τής συ� μβασής ό� τι, κατό� πιν αιτή� ματός

τόυ υπεργόλα� βόυ και εφό� σόν ή φυ� σή τής συ� μβασής τό επιτρε�πει, ή αναθε�τόυσα αρχή�  καταβα� λλει
απευθει�ας στόν υπεργόλα� βό τήν αμόιβή�  τόυ για τήν εκτε�λεσή πρόμή� θειας,  υπήρεσι�ας ή�  ε�ργόυ,
δυνα� μει  συ� μβασής  υπεργόλαβι�ας  με  τόν  ανα� δόχό.  Στήν  περι�πτωσή  αυτή� ,  στα  ε�γγραφα  τής
συ� μβασής καθόρι�ζόνται τα ειδικό� τερα με�τρα ή�  όι μήχανισμόι� πόυ επιτρε�πόυν στόν κυ� ριό ανα� δόχό
να εγει�ρει αντιρρή� σεις ως πρός αδικαιόλό�γήτες πλήρωμε�ς, καθω� ς και όι ρυθμι�σεις πόυ αφόρόυ� ν
αυτό� ν τόν τρό� πό πλήρωμή� ς.  Στήν περι�πτωσή αυτή�  δεν αι�ρεται ή ευθυ� νή τόυ κυ� ριόυ αναδό�χόυ.





Συμπλήρω� νεται αναλό�γως.
172   Πρβλ. α� ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016 
173  Πρβλ α� ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα ε�γγραφα τής συ� μβασής, για ε�ργα πρόυ8 πόλόγισμόυ�  ανω� τερόυ

των δε�κα  εκατόμμυρι�ων (10.000.000)  ευρω� ,  μπόρει�  να  εγκριθει�  και  να  περιλήφθει�  ρή� τρα περι�
διαιτήτική� ς επι�λυσής κα� θε διαφόρα� ς πόυ πρόκυ� πτει σχετικα�  με τήν εφαρμόγή� , τήν ερμήνει�α ή�  τό
κυ� ρός  τής  συ� μβασής. Για  ε�ργα  κατω� τερόυ  πρόυ8 πόλόγισμόυ� ,  απαιτει�ται  για  τή  συμπερι�λήψή
αντι�στόιχής ρή� τρας ή συ� μφωνή γνω� μή τόυ αρμό� διόυ τεχνικόυ�  συμβόυλι�όυ. Μπόρει�  να τεθει�  στό
σήμει�ό  αυτό�  ή�  στήν  ΕΣΥ.  Στα  συμβατικα�  τευ� χή  πόυ  ε�χει  περιλήφθει�  ρή� τρα  περι�  διαιτήτική� ς
επι�λυσής, δυ� ναται να πρόβλε�πεται στα� διό συμβιβαστική� ς επι�λυσής κα� θε διαφόρα� ς, πόυ πρόήγει�ται
τής πρόσφυγή� ς στή διαιτήσι�α 

174  Στό παρό� ν σήμει�ό τής Διακή� ρυξής ή�  στήν ΕΣΥ μπόρει�  να τεθει�  ρήτα�  ή πρό� βλεψή για τή συ� στασή
κατασκευαστική� ς κόινόπραξι�ας, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 165 παρ. 4-6 τόυ
ν. 4412/2016.
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