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4… Η Οικονομική  Επιτροπή  τής Περιφε ρειας Πελοποννή σου  

 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 

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

«Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας» 
Εκτιμώμενης αξίας  300.000,00   Ευρώ 

(με  Φ.Π.Α.  24% ), 
 

που θα διεξαχθει  συ μφωνα με:  
α) τις διατα ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο ρους τής παρου σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τουσα αρχή : Περιφερειακή  Ενο τήτα Λακωνι ας τής Περιφε ρειας Πελοποννή σου.  
Οδο ς  : 2ο χλμ ΕΟ Σπαρτης Γυθείου - Διοικητήριο  
Ταχ.Κωδ. : 23100 
Τήλ. : 27313-63156 
Telefax : 27313-63153 
E-mail : s.sarantakou@lakonia.gr 
Πλήροφορι ες:  : Κα Σταυρούλα Σαραντάκου 

1.2 Εργοδο τής ή  Κυ ριος του Έργου: Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

1.3 Φορε ας κατασκευή ς του ε ργου: Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

1.4   Προι σταμε νή Αρχή  : Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λακωνίας εκτός από τις 
αρμοδιότητες που ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου οι οποίες ρητά αναφέρονται στο άρθρο 176 του Ν3852/2010 ,όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν4071/2012 , καθώς και στις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ΠΔ7/31-01-2013 

1.5   Διευθυ νουσα ή  Επιβλε πουσα Υπήρεσι α : Τμήμα  Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Έ. της Π.Ε. 
Λακωνίας 

1.6   Αρμο διο Τεχνικο  Συμβου λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 
 

 

 
Εφο σον οι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθου ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής του ε ργου, υποχρεου νται να δήλω σουν α μεσα τα νε α τους στοιχει α στους προσφε ροντες ή  
στον ανα δοχο. 
Εφο σον οι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Φορε α Κατασκευή ς καταργήθου ν, 
συγχωνευτου ν ή  με οποιονδή ποτε τρο πο μεταβλήθου ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας  συ ναψής ή  
εκτε λεσής του ε ργου, υποχρεου νται να δήλω σουν α μεσα,  στους προσφε ροντες5 ή  στον ανα δοχο τα 
στοιχει α των υπήρεσιω ν ή  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  
δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπεισε ρχονται στα δικαιω ματα και υποχρεω σεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρο ντα ήλεκτρονικο  διαγωνισμο , ει ναι τα ακο λουθα : 
α) ή προκή ρυξή συ μβασής ο πως δήμοσιευ θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) ή παρου σα διακή ρυξή, 
γ) το Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής Δή λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)7  
δ) το ε ντυπο οικονομική ς προσφορα ς, ο πως παρα γεται απο  τήν ειδική  ήλεκτρονική  φο ρμα του 
υποσυστή ματος, 
ε) ο πρου πολογισμο ς δήμοπρα τήσής,  
στ) το τιμολο γιο δήμοπρα τήσής,  
ζ) ή ειδική  συγγραφή  υποχρεω σεων, 
ή) ή τεχνική  συγγραφή  υποχρεω σεων  
θ) το τευ χος συμπλήρωματικω ν τεχνικω ν προδιαγραφω ν, 
ι) το υπο δειγμα ….8 
ια) το τευ χος τεχνική ς περιγραφή ς, 
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ιβ) ή τεχνική  μελε τή, 
ιγ) τυχο ν συμπλήρωματικε ς πλήροφορι ες και διευκρινι σεις που θα παρασχεθου ν απο  τήν αναθε τουσα 
αρχή   επι  ο λων των ανωτε ρω 
ιδ) ............................9 

 

2.2 Προσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρονική  προ σβασή στα ε γγραφα τής 

συ μβασής στον ειδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χω ρο “ήλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” τής πυ λής 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στήν ιστοσελι δα τής αναθε τουσας αρχή ς (εφο σον διαθε τει). 

 

.................................................................................  10  11 

 

2.3 Εφο σον ε χουν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τοι ε ως τήν .10../02/2020...12  ή αναθε τουσα αρχή  παρε χει σε 

ο λους τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς 

πλήροφορι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, το αργο τερο στις …27/02/2020…/…13 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορε ς  υποβα λλονται απο  τους ενδιαφερομε νους ήλεκτρονικα , με σω τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερομήνι α και 
ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 18 τής παρου σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρονικο  φα κελο του 
υποσυστή ματος. 
 
Για τή συμμετοχή  στήν παρου σα διαδικασι α οι ενδιαφερο μενοι οικονομικοι  φορει ς απαιτει ται να 
διαθε τουν ψήφιακή  υπογραφή , χορήγου μενή απο  πιστοποιήμε νή αρχή  παροχή ς ψήφιακή ς υπογραφή ς 
και να εγγραφου ν στο ήλεκτρονικο  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή  πυ λή www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθω ντας τή διαδικασι α εγγραφή ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κοινή ς Υπουργική ς 
Απο φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
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.)». 
 
Η ε νωσή οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινή  προσφορα , ή οποι α υποχρεωτικα  υπογρα φεται 
ψήφιακα , ει τε απο  ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν τήν ε νωσή, ει τε απο  
εκπρο σωπο  τους, νομι μως εξουσιοδοτήμε νο. Στήν προσφορα , επι  ποινή  απο ρριψής τής 
προσφορα ς,  προσδιορι ζεται ή ε κτασή και το ει δος τής συμμετοχή ς του κα θε με λους τής ε νωσής, 
συμπεριλαμβανομε νής τής κατανομή ς αμοιβή ς μεταξυ  τους,  καθω ς και ο 
εκπρο σωπος/συντονιστή ς αυτή ς. 
 
3.2 Στον ήλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδειξή «Δικαιολογήτικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με τήν ένδειξή  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σήμαίνονται, με χρήσή του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά τήν 
σύνταξή τής προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγήσή με τή 
μορφή ψήφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικήτικές πράξεις που επιβάλλουν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήροφορίας, ως 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συνήμμένο τής ήλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτήρίζονται ως εμπιστευτικές πλήροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότήτες και τήν οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υποβολής  στοιχείων με χρήσή μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ήλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 
ως χωριστά ήλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ήλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστής – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογήτικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με τήν ένδειξή 
«Δικαιολογήτικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας και υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ήλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή 
προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή  με χρήσή εγκεκριμένων πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 
του άρθρου 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντο ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν απο  τήν ήλεκτρονική  υποβολή  των ως α νω στοιχει ων και 
δικαιολογήτικω ν προσκομι ζεται υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α στήν αναθε τουσα αρχή , σε 
ε ντυπή μορφή  και σε σφραγισμε νο φα κελο, ή πρωτο τυπή εγγυήτική  επιστολή  συμμετοχή ς 14. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υποχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρονικής έκδοσής (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν τήν οικονομική τους προσφορά συμπλήρώνοντας τήν αντίστοιχή 
ειδική ήλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ήλεκτρονικό χώρο 
«Συνήμμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωσή (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία τής 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωσή ελέγχου ομαλότήτας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσής ανά ομάδα εργασιών, στήν 
περίπτωσή εφαρμογής τής παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στή συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστήμα τα ήλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογήτικών Συμμετοχής και τής Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 
εγκεκριμένή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή με χρήσή 
εγκεκριμένων πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 του άρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους τής προσφοράς. Κατά τή συστήμική 
υποβολή τής προσφοράς το υποσύστήμα πραγματοποιεί αυτοματοποιήμένους ελέγχους επιβεβαίωσής 
τής ήλεκτρονικής προσφοράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογήτικά 
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς ή προσφορά 
υποβάλλεται  στο υποσύστήμα. Διαφορετικά, ή προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστήμα 
ενήμερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στή διεπαφή του χρήστή των 
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογήτικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ήλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψήφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους τής  παρούσας διακήρυξής.15 
 
ζ)  Από το υποσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρονική απόδειξή υποβολής προσφοράς, ή οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ήλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Στις ως άνω περιπτώσεις που με τήν προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνή δήλωσή, στήν οποία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τους και 
ή οποία φέρει υπογραφή μετά τήν έναρξή ισχύος τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτοι μετά 
τήν ήμερομήνία δήμοσίευσής τής προκήρυξής τής σύμβασής στο ΚΗΜΔΗΣ)16. 
 
 
3.6  Απόσυρσή προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζήτήσουν τήν απόσυρσή υποβλήθείσας προσφοράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτήμα τους προς τήν αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ήλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένή 
προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή ή προήγμένή ήλεκτρονική υπογραφή  με χρήσή εγκεκριμένων 
πιστοποιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 του άρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
τής λειτουργικότήτας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιήμένος χρήστής τής αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτουσας αρχής, ή οποία αποδέχεται το σχετικό αίτήμα του 
προσφέροντα, προβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστήμα πριν 
τήν καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής τής προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως τήν καταλήκτική ήμερομήνία υποβολής  
των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς δεν ε χουν τήν υποχρε ωσή να υπογρα φουν τα δικαιολογήτικα  
τής προσφορα ς με χρή σή προήγμε νής ήλεκτρονική ς υπογραφή ς, αλλα  μπορει  να τα 
αυθεντικοποιου ν με οποιονδή ποτε α λλον προ σφορο τρο πο, εφο σον στή χω ρα προε λευσή ς τους 
δεν ει ναι υποχρεωτική  ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς υπογραφή ς σε διαδικασι ες συ ναψής 
δήμοσι ων συμβα σεων. Στις περιπτω σεις αυτε ς ή προσφορα  συνοδευ εται με υπευ θυνή δή λωσή, 
στήν οποι α δήλω νεται ο τι, στή χω ρα προε λευσής δεν προβλε πεται ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς 
υπογραφή ς ή  ο τι, στή χω ρα προε λευσής δεν ει ναι υποχρεωτική  ή χρή σή προήγμε νής ψήφιακή ς 
υπογραφή ς για τή συμμετοχή  σε διαδικασι ες συ ναψής δήμοσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνή δή λωσή 
του προήγου μενου εδαφι ου φε ρει υπογραφή  ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  
ήμερομήνι α υποβολή ς των προσφορω ν17. 
 
 
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  ήμερομήνι α υποβολή ς προσφορω ν, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 18 τής 

παρου σας, και πριν τήν ήλεκτρονική  αποσφρα γισή, ή αναθε τουσα αρχή  κοινοποιει  στους 

προσφε ροντες τον σχετικο  κατα λογο συμμετεχο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεται απο  το υποσυ στήμα.  

 

β) Στή συνε χεια, τα με λή τής Επιτροπή ς Διαγωνισμου 18, κατα  τήν ήμερομήνι α και ω ρα που ορι ζεται στο 

α ρθρο 18 τής παρου σας,  προβαι νουν σε ήλεκτρονική  αποσφρα γισή του υποφακε λου «Δικαιολογήτικα  

Συμμετοχή ς» και του υποφακε λου “Οικονομική  Προσφορα ”.  

 

γ) Στον ήλεκτρονικο  χω ρο «Συνήμμε να  Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου », αναρτα ται απο  τήν Επιτροπή  

Διαγωνισμου  ο σχετικο ς κατα λογος μειοδοσι ας,  προκειμε νου να λα βουν γνω σή οι προσφε ροντες. 

 

δ) Ακολου θως, ή Επιτροπή  Διαγωνισμου  προβαι νει, κατα  σειρα  μειοδοσι ας,σε ε λεγχο τής ολο γραφής 

και αριθμήτική ς αναγραφή ς των επιμε ρους ποσοστω ν ε κπτωσής και τής ομαλή ς μεταξυ  τους σχε σής, 
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βα σει τής παραγωγή ς σχετικου  ψήφιακου  αρχει ου, με σα απο  το υποσυ στήμα.  

Για τήν εφαρμογή  του ελε γχου ομαλο τήτας, χρήσιμοποιει ται απο  τήν Επιτροπή  Διαγωνισμου  ή με σή 

ε κπτωσή προσφορα ς (Εμ), συ μφωνα με τα οριζο μενα στα α ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικε ς προσφορε ς, μετα  τις τυχο ν αναγκαι ες διορθω σεις, καταχωρι ζονται, κατα  τή 

σειρα  μειοδοσι ας, στο πρακτικο  τής επιτροπή ς, το οποι ο και υπογρα φεται απο  τα με λή τής. 

 

στ) Στή συνε χεια, ή Επιτροπή  Διαγωνισμου , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιολογήτικα  συμμετοχή ς του 
α ρθρου 24.2 τής παρου σας κατα  τή σειρα  τής μειοδοσι ας, αρχι ζοντας απο  τον πρω το μειοδο τή Αν ή 
ολοκλή ρωσή του ελε γχου αυτου  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λο γω του μεγα λου αριθμου  των 
προσφορω ν ελε γχονται τουλα χιστον οι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειοδοσι ας. Στήν περι πτωσή 
αυτή  ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επο μενες εργα σιμες ήμε ρες19.  
 
ζ) Η Επιτροπή  Διαγωνισμου , πριν τήν ολοκλή ρωσή τής συ νταξής  του πρακτικου  τής, επικοινωνει  με 
τους εκδο τες που αναγρα φονται στις υποβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστολε ς, προκειμε νου να 
διαπιστω σει τήν εγκυρο τήτα  τους. Αν διαπιστωθει  πλαστο τήτα εγγυήτική ς επιστολή ς, ο υποψή φιος 
αποκλει εται απο  τον διαγωνισμο , υποβα λλεται μήνυτή ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχική ς δι ωξής, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επο μενα του ν. 
3669/2008. 
 
ή) Η περιγραφο μενή διαδικασι α καταχωρει ται στο πρακτικο  τής Επιτροπή ς Διαγωνισμου  ή  σε 
παρα ρτήμα  του, που υπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα με λή τής. 
Η Επιτροπή  Διαγωνισμου  ολοκλήρω νει τή συ νταξή του σχετικου  πρακτικου  με το αποτε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με το οποι ο εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στον μειοδο τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και υποβα λλει στήν αναθε τουσα αρχή  το σχετικο  ήλεκτρονικο  αρχει ο, ως “εσωτερικο ”, 
με σω τής λειτουργι ας “επικοινωνι α” του υποσυστή ματος, προς ε γκρισή . 20 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τουσα αρχή  κοινοποιει  τήν απο φασή ε γκρισής του πρακτικου  σε ο λους τους 
προσφε ροντες και παρε χει προ σβασή στα υποβλήθε ντα στοιχει α των λοιπω ν συμμετεχο ντων. Κατα  
τής απο φασής αυτή ς χωρει  ε νστασή, κατα  τα οριζο μενα στήν παρα γραφο 4.3 τής παρου σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται ο τι, σε περι πτωσή που οι προσφορε ς ε χουν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισο τιμες), ή 
αναθε τουσα αρχή  επιλε γει τον (προσωρινο ) ανα δοχο με κλή ρωσή μεταξυ  των οικονομικω ν φορε ων 
που υπε βαλαν ισο τιμες προσφορε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιον τής Επιτροπή ς Διαγωνισμου  και 
παρουσι α των οικονομικω ν φορε ων που υπε βαλαν τις ισο τιμες προσφορε ς, σε ήμε ρα και ω ρα που θα 
τους γνωστοποιήθει   με σω τής λειτουργικο τήτας “επικοινωνι α” του υποσυστή ματος. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  τήν αξιολο γήσή των προσφορω ν, ή αναθε τουσα αρχή  προσκαλει , στο πλαι σιο τής σχετική ς 
ήλεκτρονική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτουργικο τήτας τής «Επικοινωνι ας», τον 
προσωρινο  ανα δοχο να υποβα λει εντο ς προθεσμι ας 10 ήμερω ν 21 απο  τήν κοινοποι ήσή τής σχετική ς 
ε γγραφής κοινοποι ήσής σε αυτο ν τα προβλεπο μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιολογήτικα  
προσωρινου  αναδο χου και τα αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ήσής22. 
 
β) Τα δικαιολογήτικα  του προσωρινου  αναδο χου υποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορε α 
ήλεκτρονικα , με σω τής λειτουργικο τήτας τής «Επικοινωνι ας» στήν αναθε τουσα αρχή . 
 
γ) Αν δεν υποβλήθου ν τα παραπα νω δικαιολογήτικα  ή  υπα ρχουν ελλει ψεις σε αυτα  που  υποβλή θήκαν 
και ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λλει εντο ς τής προθεσμι ας τής παραγρα φου (α) αι τήμα προς τήν 
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Επιτροπή  Διαγωνισμου  για τήν παρα τασή τής προθεσμι ας υποβολή ς, το οποι ο συνοδευ εται με 
αποδεικτικα  ε γγραφα απο  τα οποι α να αποδεικνυ εται ο τι ε χει αιτήθει  τή χορή γήσή των 
δικαιολογήτικω ν, ή αναθε τουσα αρχή  παρατει νει τήν προθεσμι α υποβολή ς των δικαιολογήτικω ν για 
ο σο χρο νο απαιτήθει  για τή χορή γήσή των δικαιολογήτικω ν απο  τις αρμο διες αρχε ς. 

 
Το παρο ν εφαρμο ζεται και στις περιπτω σεις που ή αναθε τουσα αρχή  τυχο ν ζήτή σει τήν προσκο μισή 
δικαιολογήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιολο γήσής των προσφορω ν και πριν απο  το στα διο 
κατακυ ρωσής, κατ’ εφαρμογή  τής δια ταξής του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τήρουμε νων των αρχω ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας23.  
Εντο ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν απο  τήν ήλεκτρονική  υποβολή  των ως α νω στοιχει ων και 
δικαιολογήτικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομι ζονται υποχρεωτικα  
απο  τον οικονομικο  φορε α στήν αναθε τουσα αρχή , σε ε ντυπή μορφή  και σε σφραγισμε νο φα κελο, τα 
ε γγραφα που απαιτει ται να προσκομισθου ν σε πρωτο τυπή μορφή , συ μφωνα με τις διατα ξεις του 
α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διοικήτική ς Διαδικασι ας'', ο πως τροποποιή θήκε με τις 
διατα ξεις του α ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογήτικω ν διαπιστωθει  ο τι: 
I) τα στοιχει α που δήλω θήκαν με το Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ), ει ναι ψευδή  ή  
ανακριβή  ή  
ii) αν δεν υποβλήθου ν στο προκαθορισμε νο χρονικο  δια στήμα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιολογήτικω ν, ή  
ii) αν απο  τα δικαιολογήτικα  που προσκομι σθήκαν νομι μως και εμπροθε σμως, δεν αποδεικνυ ονται οι 
ο ροι και οι πρου ποθε σεις συμμετοχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρου σας, 24 
 
απορρι πτεται ή προσφορα  του προσωρινου  αναδο χου, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετοχή ς του και ή κατακυ ρωσή γι νεται στον προσφε ροντα που υπε βαλε τήν αμε σως 
επο μενή πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  βα σει τής τιμή ς τήρουμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και προσή κουσας ενήμε ρωσής τής αναθε τουσας αρχή ς για μεταβολε ς στις 
πρου ποθε σεις τις οποι ες ο προσωρινο ς ανα δοχος ει χε δήλω σει με το Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής 
Δή λωσής (ΤΕΥΔ) ο τι πλήροι  και οι οποι ες επή λθαν ή  για τις οποι ες ε λαβε γνω σή ο προσωρινο ς ανα δοχος 
μετα  τήν δή λωσή και με χρι τήν ήμε ρα τής ειδοποι ήσής/προ σκλήσής για τήν προσκο μισή των 
δικαιολογήτικω ν κατακυ ρωσής (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετοχή ς του, που ει χε προσκομισθει , συ μφωνα με το α ρθρο 15 τής παρου σας. 
 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας απο  τους 
προσφε ροντες δεν προσκομι ζει ε να ή  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογήτικα , ή  αν κανε νας 
απο  τους προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι πλήροι  τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς του α ρθρου 22, ή 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχου των ως α νω δικαιολογήτικω ν ολοκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικου  απο  τήν 
Επιτροπή  Διαγωνισμου , στο οποι ο αναγρα φεται ή τυχο ν συμπλή ρωσή δικαιολογήτικω ν κατα  τα 
οριζο μενα στήν παρα γραφο (γ) του παρο ντος α ρθρου25.  Η Επιτροπή , στή συνε χεια,  το κοινοποιει , 
με σω τής «λειτουργικο τήτας τής «Επικοινωνι ας», στήν αναθε τουσα αρχή  για τή λή ψή απο φασής. 
 
Η αναθε τουσα αρχή  προβαι νει, μετα  τήν ε γκρισή του ανωτε ρω πρακτικου , στήν κοινοποι ήσή τής 
απο φασής κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφο ο λων των πρακτικω ν, σε κα θε προσφε ροντα που δεν ε χει 
αποκλεισθει  οριστικα ,26 εκτο ς απο  τον προσωρινο  ανα δοχο, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σω 
τής λειτουργικο τήτας τής «Επικοινωνι ας», και επιπλε ον αναρτα  τα Δικαιολογήτικα  του προσωρινου  
αναδο χου στον χω ρο «Συνήμμε να Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου ». 
 
ε) Η συ ναψή τής συ μβασής επε ρχεται με τήν κοινοποι ήσή τής απο φασής κατακυ ρωσής στον 
προσωρινο  ανα δοχο συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 105 ως ακολου θως : 
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Μετα  τήν α πρακτή πα ροδο τής προθεσμι ας α σκήσής προδικαστική ς προσφυγή ς ή ,  σε περι πτωσή 
α σκήσή  τής,  ο ταν παρε λθει α πρακτή ή προθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστολή ς κατα  τής απο φασής 
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτωσή α σκήσής αι τήσής αναστολή ς κατα  τής απο φασής τής Α.Ε.Π.Π., ο ταν 
εκδοθει  απο φασή επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χορή γήσής προσωρινή ς διαταγή ς, συ μφωνα 
με τα οριζο μενα στο τελευται ο εδα φιο τής παραγρα φου 4 του α ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα  
τήν ολοκλή ρωσή του προσυμβατικου  ελε γχου απο  το Ελεγκτικο  Συνε δριο, εφο σον απαιτει ται, 
συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινο ς ανα δοχος, υποβα λλει, εφο σον 
απαιτει ται,  υπευ θυνή δή λωσή, μετα  απο  σχετική  προ σκλήσή τής αναθε τουσας αρχή ς, με σω τής 
λειτουργικο τήτας τής “Επικοινωνι ας” του υποσυστή ματος. Στήν υπευ θυνή δή λωσή, ή οποι α 
υπογρα φεται κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 τής παρου σας, δήλω νεται ο τι, δεν ε χουν επε λθει στο 
προ σωπο  του οψιγενει ς μεταβολε ς, κατα  τήν ε ννοια του α ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμε νου 
να διαπιστωθει  ο τι δεν ε χουν εκλει ψει οι πρου ποθε σεις συμμετοχή ς του α ρθρου 21, ο τι εξακολουθου ν 
να πλήρου νται τα κριτή ρια  επιλογή ς του α ρθρου 22 και ο τι δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του 
ι διου α ρθρου,. Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεται απο  τήν Επιτροπή  Διαγωνισμου , ή οποι α συντα σσει 
πρακτικο  που συνοδευ ει τή συ μβασή27. 
 
 
Με σω τής λειτουργικο τήτας τής “Επικοινωνι ας” του υποσυστή ματος κοινοποιει ται ή απο φασή 
κατακυ ρωσής στον προσωρινο  ανα δοχο28. Με τήν ι δια απο φασή  καλει ται ο ανα δοχος ο πως  προσε λθει 
σε ορισμε νο το πο και χρο νο για τήν υπογραφή  του συμφωνήτικου ,  θε τοντα ς του ή αναθε τουσα αρχή  
προθεσμι α που δεν μπορει  να υπερβαι νει τις ει κοσι (20) ήμε ρες απο  τήν κοινοποι ήσή ειδική ς 
ήλεκτρονική ς προ σκλήσής, με σω τής λειτουργικο τήτας τής “Επικοινωνι ας” του υποσυστή ματος, 
προσκομι ζοντας, και τήν απαιτου μενή εγγυήτική  επιστολή  καλή ς εκτε λεσής. Η εν λο γω κοινοποι ήσή 
επιφε ρει τα ε ννομα αποτελε σματα τής απο φασής κατακυ ρωσής, συ μφωνα με οριζο μενα στήν παρ. 3 
του α ρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εα ν ο ανα δοχος δεν προσε λθει να υπογρα ψει το συμφωνήτικο , με σα στήν προθεσμι α που ορι ζεται στήν 
ειδική  προ κλήσή, κήρυ σσεται ε κπτωτος, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τουσας αρχή ς ή εγγυ ήσή 
συμμετοχή ς του και ακολουθει ται ή διαδικασι α του α ρθρου 4.2.γ τής παρου σας για  τον προσφε ροντα 

που υπε βαλε τήν αμε σως επο μενή πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  βα σει τιμή ς29. 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν προσε λθει για τήν υπογραφή  του συμφωνήτικου , ή διαδικασι α 
συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα με τήν περι πτωσή  β τής παραγρα φου 1 του α ρθρου 
106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και έχει 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβασή τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή παράλειψής τής 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτήμά του30.  

Σε περίπτωσή προσφυγής κατά πράξής τής αναθέτουσας αρχής, ή προθεσμία για τήν άσκήσή τής 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κοινοποίήσή τής προσβαλλόμενής πράξής στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν ή πράξή κοινοποιήθήκε με ήλεκτρονικά μέσα ή τήλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κοινοποίήσή τής προσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν 
χρήσιμοποιήθήκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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Σε περίπτωσή παράλειψής, ή προθεσμία για τήν άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επομένή τής συντέλεσής τής προσβαλλόμενής παράλειψής31. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάσή και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ήλεκτρονικά βάσει του τυποποιήμένου εντύπου και μέσω τής λειτουργικότήτας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς τήν Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωσή τήν ένδειξή 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με τήν παρ. 3 του 
άρθρου 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δήμοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωσή ολικής ή μερικής αποδοχής τής προσφυγής του 
ή σε περίπτωσή που πριν τήν έκδοσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής προσφυγής, ή αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί τήν προσβαλλόμενή πράξή ή προβαίνει στήν οφειλόμενή ενέργεια.  

Η προθεσμία για τήν άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής και ή άσκήσή τής κωλύουν τή σύναψή 
τής σύμβασής επί ποινή ακυρότήτας, ή οποία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά από 
άσκήσή προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προήγούμενή παράγραφος δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή που, κατά τή διαδικασία σύναψής 
τής παρούσας σύμβασής, υποβλήθεί μόνο μία (1) προσφορά32. 
 
Κατά τα λοιπά, ή άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τήν πρόοδο τής διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω τής λειτουργίας τής «Επικοινωνίας»:   
α. Κοινοποιεί τήν προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβασή στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στήν 
Αρχή Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τήν παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογήμένα επί τής βασιμότήτας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών τής προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωσή 
παρέμβασής, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει τήν 
προσφυγή με απόφασή τής, ή οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ήμερών 
από τήν ήμέρα εξέτασής τής προσφυγής33. 

 

Σε περίπτωσή συμπλήρωματικής αιτιολογίας επί τής προσβαλλόμενής πράξής, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθήμερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω τής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και τής συμπλήρωματικής αιτιολογίας τής 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω τής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ήμέρες πριν από 
τή συζήτήσή τής προσφυγής34. 

 

Η άσκήσή τής προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεσή για τήν άσκήσή των ένδικων 
βοήθήμάτων  τής αίτήσής αναστολής και τής αίτήσής ακύρωσής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων τής αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζήτήσει τήν αναστολή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής 
ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιον του αρμοδίου δικαστήρίου35. Δικαίωμα άσκήσής των ίδιων 
ενδίκων βοήθήμάτων έχει και ή αναθέτουσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοήθήματα τής αίτήσής αναστολής και τής αίτήσής ακύρωσής λογίζονται 
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ως συμπροσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς τήν ανωτέρω 
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστολής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αίτήσής 
ακύρωσής. 
 
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστολής δεν εξαρτάται από τήν προήγούμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρωσής. 
 
Η αίτήσή αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών από 
τήν κοινοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή36 τής απόφασής επί τής προδικαστικής προσφυγής και συζήτείται 
το αργότερο εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκήσή αίτήσής αναστολής κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπογραφή  τής συ μβασής, ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στήν παρ. 5 α ρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα οποι α θα εκτελεσθει  το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα  ο ρων, ή σειρα  ισχυ ος 
καθορι ζεται  ως κατωτε ρω.  
  

1. Το συμφωνήτικο . 
2. Η παρου σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικονομική  Προσφορα . 
4. Το Τιμολο γιο Δήμοπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς και τα  
 Παραρτή ματα τους,  
7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες του ε ργου.  
10.  Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκευή ς του ε ργου.  
 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσονται υποχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα και προαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνολικα  ή  μερικα . Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής που ε χουν συνταχθει  σε περισσσο τερες γλω σσες, επικρατει  ή 
ελλήνική  ε κδοσή. Τυχο ν ενστα σεις υποβα λλονται στήν ελλήνική  γλω σσα.  

6.2.  Οι προσφορε ς και τα περιλαμβανο μενα σε αυτε ς στοιχει α, καθω ς και τα αποδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσονται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνοδευ ονται απο  επι σήμή μετα φρασή  τους στήν 
ελλήνική  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δήμο σια ε γγραφα και δικαιολογήτικα  εφαρμο ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, που κυρω θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλοδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα 
συνοδευ ονται απο  μετα φρασή  τους στήν ελλήνική  γλω σσα επικυρωμε νή ει τε απο  προ σωπο 
αρμο διο κατα  τις διατα ξεις τής εθνική ς νομοθεσι ας ει τε απο  προ σωπο κατα  νο μο αρμο διο τής 
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χω ρας στήν οποι α ε χει συνταχθει  ε γγραφο37. Επι σής, γι νονται υποχρεωτικα  αποδεκτα  ευκρινή  
φωτοαντι γραφα εγγρα φων που ε χουν εκδοθει  απο  αλλοδαπε ς αρχε ς και ε χουν επικυρωθει  απο  
δικήγο ρο, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στήν παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κω δικας Διοικήτική ς Διαδικασι ας”, αντικαταστα θήκε ως α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικο  τεχνικο  
περιεχο μενο μπορου ν να υποβα λλονται σε α λλή γλω σσα, χωρι ς να συνοδευ ονται απο  
μετα φρασή στήν ελλήνική  

6.5. Η  επικοινωνι α με τήν αναθε τουσα αρχή , καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και του αναδο χου, θα γι νονται 
υποχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα. 

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

εφαρμο ζονται οι διατα ξεις των παρακα τω νομοθετήμα των, ο πως ισχυ ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- 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» 38 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,39 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- 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), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )40 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- 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). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- 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», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ο πως 
τροποποιή θήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυ ρωσή των στοιχει ων του αναδο χου 
με τα στοιχει α 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», ή κοινή  απο φασή των 
Υπουργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 41, καθω ς και ή απο φασή του Υφυπουργου  Οικονομι ας και Οικονομικω ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατα ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωσή Κω δικα Φο ρου Προστιθε μενής Αξι ας». 

 
 

7.4 Οι σε εκτε λεσή των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις42, καθω ς και λοιπε ς 
διατα ξεις που αναφε ρονται ρήτα  ή  απορρε ουν απο  τα οριζο μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρου σας καθω ς και το συ νολο των διατα ξεων του ασφαλιστικου , εργατικου , περιβαλλοντικου  
και φορολογικου  δικαι ου και γενικο τερα κα θε δια ταξή (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική  
εγκυ κλιος που διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή του ε ργου τής παρου σας συ μβασής, ε στω και 
αν δεν αναφε ρονται ρήτα .  
 

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

 
 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το ε ργο χρήματοδοτει ται απο  τήν ΣΑΕΠ 826 έτους 2017 του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού.  43 
 Το ε ργο υπο κειται στις κρατή σεις44 που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα , 
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περιλαμβανομε νής τής κρα τήσής υ ψους 0,07 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τής 
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμοσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201145, τής κρα τήσής υ ψους 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθω ς και τής κρα τήσής 6%0, συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του 
ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασής του 
Υπουργου  Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235).   

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

κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πλήρωμε ς θα γι νονται συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο 

α ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  του εργολαβικου  τιμή ματος θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουσα αρχή 46 μπορει , κατα  τή διαδικασι α αξιολο γήσής των προσφορω ν, να καλε σει τους 

οικονομικου ς φορει ς, με σω τής  λειτουργικο τήτας τής ‘’Επικοινωνι ας” του υποσυστή ματος να 

συμπλήρω σουν ή  να διευκρινι σουν τα ε γγραφα ή  δικαιολογήτικα  που ε χουν υποβα λει, 

συμπεριλαμβανομε νής και τής οικονομική ς τους προσφορα ς, με σα σε ευ λογή προθεσμι α, ή οποι α δεν 

μπορει  να ει ναι μικρο τερή απο  επτα  (7) ήμε ρες απο  τήν ήμερομήνι α κοινοποι ήσής σε αυτου ς τής 

σχετική ς προ σκλήσής, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του α ρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδή ποτε διευκρι νισή ή  συμπλή ρωσή που υποβα λλεται απο  τους προσφε ροντες ή  υποψήφι ους, 
χωρι ς να ε χει ζήτήθει  απο  τήν αναθε τουσα αρχή 47, δεν λαμβα νεται υπο ψή. 
 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρου σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  ή απο φασή με αρ.πρωτ.  87780/07.08.2017 (Α∆Α : 

ΨΠ∆Ω465ΧΙ8-4ΥΛ), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης  “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ”    για τήν ανα λήψή 

υποχρε ωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για το οικονομικο  ε τος 201..... και με αρ.  ......... καταχω ρήσή 

στο βιβλι ο εγκρι σεων και εντολω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. ( συμπλήρω νεται και ο αριθμο ς τής απο φασής 

ε γκρισής τής πολυετου ς ανα λήψής σε περι πτωσή που ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσο τερα του ενο ς 

οικονομικα  ε τή, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλος του ε ργου ει ναι:  
 «Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρου πολογισμο ς δήμοπρα τήσής του ε ργου ανε ρχεται σε49  300.000 Ευρω  και αναλυ εται 
σε: 
Δαπα νή Εργασιω ν 164.112,00 € 
Γενικα  ε ξοδα και Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 29540,16 € 
Απρο βλεπτα50 (ποσοστου  15% επι  τής δαπα νής εργασιω ν και του κονδυλι ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
29.047,82 που αναλω νονται συ μφωνα με τους ο ρους του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Δαπα νή Απολογιστικω ν Εργασιω ν (1), Μήχανή ματα Έργου 17.700,00€. 
Απολογιστικε ς εργασι ες τε λος εισο δου σε ΑΕΠ 1180,00€  
ε ργο ΓΕ&ΟΕ 18% επι των απολογισιτκω ν) 
.............................................................51 
 
Στο ανωτε ρω ποσο  προβλε πεται αναθεω ρήσή στις τιμε ς ποσου  335,50 € συ μφωνα με το 
α ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Δαπα νή ΦΠΑ 58.064,52€ 
Ρή τρα προ σθετής καταβολή ς (πριμ), συ μφωνα με το α ρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφο σον προβλε πεται). 
 
 
Η παρου σα συ μβασή δεν υποδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ως ενιαι ο συ νολο για 
τους ακο λουθους λο γους ………………………………………………………..52  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Περιοχή   Δή μου Σπα τής Λακωνι ας, εντο ς τής κοι τής του χειμα ρου Ρασι να  
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Με τήν παρου σα μελε τή θα γι νουν εργασι ες συντή ρήσής των υφιστα μενων 

συρματοκιβωτι ων, στήθαι ων και γεφυρω ν, τα οποι α βρι σκονται εντο ς τής κοι τής του 
χειμα ρου Ρασι να  

 Επι σής προβλε πεται ο καθαρισμο ς τής κοι τής των ανωτε ρω χειμα ρρων και ποταμω ν, στα 
σήμει α που ε χουν επισήμανθει  και απαιτει ται καθαρισμο ς - α ρσή προσχω σεων απο  φερτα  
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υλικα  ή  α λλα εμπο δια που δυσκολευ ουν τήν ελευ θερή απορροή  των 
υδα των.Επισημαίνεται ο τι, το φυσικο  και οικονομικο  αντικει μενο των δήμοπρατου μενων 
ε ργων  δεν πρε πει να μεταβα λλεται ουσιωδω ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, 
κατα  τα οριζο μενα στήν παρ. 4 του α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τήτα μεταβολή ς 
υφι σταται, μο νο υπο  τις πρου ποθε σεις των α ρθρων 13253 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται ή χρή σή των «επι  ε λασσον» δαπανω ν με τους ακο λουθους ο ρους και περιορισμου ς: 

• Δεν τροποποιει ται το «βασικο  σχε διο» τής προκή ρυξής, ου τε οι προδιαγραφε ς του ε ργου, ο πως 
περιγρα φονται στα συμβατικα  τευ χή, ου τε καταργει ται ομα δα εργασιω ν τής αρχική ς συ μβασής.  

• Δεν θι γεται ή πλήρο τήτα, ποιο τήτα και λειτουργικο τήτα του ε ργου.  

• Δεν χρήσιμοποιει ται για τήν πλήρωμή  νε ων εργασιω ν που δεν υπή ρχαν στήν αρχική  συ μβασή.  

• Δεν υπερβαι νει ή δαπα νή αυτή , κατα  τον τελικο  εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιωτικο  Πι νακα Εργασιω ν 
του ε ργου, ποσοστο  ει κοσι τοις εκατο  (20%) τής συμβατική ς δαπα νής ομα δας εργασιω ν του ε ργου 
ου τε, αθροιστικα , ποσοστο  δε κα τοις εκατο  (10%) τής δαπα νής τής αρχική ς αξι ας συ μβασής χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρήσή τιμω ν και απρο βλεπτες δαπα νες. Στήν αθροιστική  αυτή  ανακεφαλαι ωσή 
λαμβα νονται υπο ψή μο νο οι μεταφορε ς δαπα νής απο  μι α ομα δα εργασιω ν σε α λλή. 
Τα ποσα  που εξοικονομου νται, εφο σον υπερβαι νουν τα ανωτε ρω ο ρια (20% ή  και 10%), μειω νουν 
ισο ποσα τή δαπα νή τής αξι ας συ μβασής χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρο βλεπτες δαπα νες. 
Για τή χρή σή των «επι  ε λασσον δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωσή ή συ μφωνή γνω μή του 
Τεχνικου  Συμβουλι ου, υ στερα απο  εισή γήσή του φορε α υλοποι ήσής. 
Ο πρου πολογισμο ς των ε ργων στα οποι α εφαρμο ζεται ή παρα γραφος αυτή  αναλυ εται σε Οομα δες 
εργασιω ν, οι οποι ες συντι θενται απο  εργασι ες που υπα γονται σε ενιαι α υποσυ νολα του τεχνικου  
αντικειμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοιο τρο πο κατασκευή ς και επιδε χονται το ι διο ποσοστο  
ε κπτωσής στις τιμε ς μονα δας τους. Με απο φασή του Υπουργου  Υποδομω ν και Μεταφορω ν, ή 
οποι α μετα  τήν ε κδοσή  τής θα ε χει εφαρμογή  σε ο λα τα ως α νω ε ργα, προσδιορι ζονται οι ομα δες 
εργασιω ν ανα  κατήγορι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική  προθεσμι α εκτε λεσής του ε ργου, ορι ζεται σε 12 μήνες απο  τήν ήμε ρα υπογραφή ς τής 
συ μβασής54.  
Οι αποκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς προθεσμι ες του ε ργου αναφε ρονται στήν Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή  του Αναδο χου, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανοικτή  διαδικασι α» του α ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπο  τις πρου ποθε σεις του νο μου αυτου . 
  
13.2 Η οικονομική  προσφορα  των διαγωνιζομε νων, θα συνταχθει  και υποβλήθει  συ μφωνα 

με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε προσφε ρων μπορει  να υποβα λει μο νο μι α προσφορα . 55 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υποβολή  εναλλακτικω ν προσφορω ν.56 
 
13.5 Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος του αντικειμε νου τής συ μβασής.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριο για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομική  α ποψή 
προσφορα  μο νο βα σει τιμή ς (χαμήλο τερή τιμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για τήν συμμετοχή  στον διαγωνισμο  απαιτει ται ή κατα θεσή απο  τους συμμετε χοντες 

οικονομικου ς φορει ς, κατα  τους ο ρους τής παρ. 1 α) του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυήτική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανε ρχεται στο ποσο  των 4.838,71 ευρω . 57 

 Στήν περι πτωσή ε νωσής οικονομικω ν φορε ων, ή εγγυ ήσή συμμετοχή ς περιλαμβα νει 
και τον ο ρο ο τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορε ων 
που συμμετε χουν στήν ε νωσή. 

 
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς συμμετοχή ς περιλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχει α :  
 α) τήν ήμερομήνι α ε κδοσής,  
 β) τον εκδο τή,  
 γ) τον κυ ριο του ε ργου ή  το φορε α κατασκευή ς του ε ργου  Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  προς τον οποι ο 
απευθυ νονται,  

 δ) τον αριθμο  τής εγγυ ήσής,  
 ε) το ποσο  που καλυ πτει ή εγγυ ήσή,  
 στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τον Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή του οικονομικου  φορε α υπε ρ 

του οποι ου εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φονται ο λα τα 
παραπα νω για κα θε με λος τής ε νωσής),  

 ζ) τους ο ρους ο τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ο δε 
εκδο τής παραιτει ται του δικαιω ματος τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ο τι σε 
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, το ποσο  τής κατα πτωσής υπο κειται στο εκα στοτε 
ισχυ ον τε λος χαρτοσή μου,  

 ή) τα στοιχει α τής διακή ρυξής (αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργου ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερομήνι α υποβολή ς προσφορω ν,  

 θ) τήν ήμερομήνι α λή ξής ή  τον χρο νο ισχυ ος τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υποχρε ωσής απο  τον εκδο τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει το ποσο  τής 

εγγυ ήσής ολικα  ή  μερικα  εντο ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  απο  απλή  ε γγραφή ειδοποι ήσή 
εκει νου προς τον οποι ο απευθυ νεται.  
(Στο σήμει ο αυτο  γι νεται παραπομπή  στα σχετικα  υποδει γματα, εφο σον υπα ρχουν).  

 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς πρε πει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς του α ρθρου 19 τής παρου σας, ή τοι 
με χρι ...................., α λλως ή προσφορα  απορρι πτεται. Η αναθε τουσα αρχή  μπορει , πριν 
τή λή ξή τής προσφορα ς, να ζήτα  απο  τον προσφε ροντα να παρατει νει, πριν τή λή ξή 
τους, τή δια ρκεια ισχυ ος τής προσφορα ς και τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς. 

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς καταπι πτει, υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, μετα  απο  γνω μή του 

Τεχνικου  Συμβουλι ου αν ο προσφε ρων αποσυ ρει τήν προσφορα  του κατα  τή δια ρκεια 
ισχυ ος αυτή ς και στις περιπτω σεις του α ρθρου 4.2 τής παρου σας. 
Η ε νστασή του αναδο χου κατα  τής αποφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή του ποσου  
τής εγγυή σεως. 

 
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με τήν προσκο μισή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 
 Η εγγυ ήσή συμμετοχή ς επιστρε φεται στους λοιπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα 
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ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016 58. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)59 
 
16.1 …ΔΕΝ60  προβλε πεται ή χορή γήσή προκαταβολή ς στον Ανα δοχο ………………….61 
 
16.2 …ΔΕΝ προβλε πεται  ή πλήρωμή  πριμ στήν παρου σα συ μβασή …………………… 

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για τήν υπογραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παροχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 

με το α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψος τής οποι ας καθορι ζεται σε ποσοστο   5%  επι  

τής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή  κατα  τήν υπογραφή  τής συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτωσή παρα βασής των ο ρων τής συ μβασής, 

ο πως αυτή  ειδικο τερα ορι ζει. 

Σε περι πτωσή τροποποι ήσής τής συ μβασής κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποι α 

συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει πριν 

τήν τροποποι ήσή, συμπλήρωματική  εγγυ ήσή το υ ψος τής οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  

του ποσου  τής αυ ξήσής χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνολικα  και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμογή  

ο λων των ο ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τουσας αρχή ς ή  του κυρι ου του ε ργου 

ε ναντι του αναδο χου. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογήμε νή απο φασή 

του Προι σταμε νου τής Διευθυ νουσας Υπήρεσι ας, ιδι ως μετα  τήν οριστικοποι ήσή τής ε κπτωσής 

του αναδο χου. Η ε νστασή του αναδο χου κατα  τής αποφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή του 

ποσου  τής εγγυή σεως. 

Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στήν 

παρα γραφο 15.2 τής παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τι τλο τής σχετική ς 

συ μβασής .  

 

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτουργι ας  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.62 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δονται απο  πιστωτικα  ή χρήματοδοτικά 
ιδρυ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τήν έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τής παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου ν νο μιμα στα κρα τή- με λή τής Ενωσής ή  του 
Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χουν, συ μφωνα με τις ισχυ ουσες 
διατα ξεις, το δικαι ωμα αυτο . Μπορου ν, επι σής, να εκδι δονται απο  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να 
παρε χονται με γραμμα τιο του Ταμει ου Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, με παρακατα θεσή σε αυτο  του 
αντι στοιχου χρήματικου  ποσου . 63  

Αν συσταθει  παρακαταθή κή με γραμμα τιο παρακατα θεσής χρεογρα φων στο Ταμει ο 
Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα τοκομερι δια ή  μερι σματα που λή γουν κατα  τή δια ρκεια τής 
εγγυ ήσής επιστρε φονται μετα  τή λή ξή τους στον υπε ρ ου ή εγγυ ήσή οικονομικο  φορε α. 
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17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ’ επιλογή  του οικονομικου  φορε α/ αναδο χου απο  

ε ναν ή  περισσο τερους εκδο τες τής παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτή τως του υ ψους των.   

Εα ν ή εγγυ ήσή εκδοθει  απο  αλλοδαπο  πιστωτικο  ι δρυμα μπορει  να συνταχθει  σε μι α απο  τις επι σήμες 
γλω σσες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αλλα  θα συνοδευ εται απαραι τήτα απο  μετα φρασή στήν ελλήνική  
γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 6.3. τής παρου σας. 
 
Η αναθε τουσα αρχή  επικοινωνει  με τους φορει ς που φε ρονται να ε χουν εκδω σει τις εγγυήτικε ς 
επιστολε ς, προκειμε νου να διαπιστω σει τήν εγκυρο τήτα  τους64.  
 

 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν65 ορι ζεται 
ή …02/03/2020…………, ήμε ρα ...Δευτε ρα......... και ώρα .15:00................  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
η............05/03/2020....................., ημέρα..Πέμτη......... και ώρα ..10:00..........66 

 

Αν, για λο γους ανωτε ρας βι ας ή  για τεχνικου ς λο γους δεν διενεργήθει  ή αποσφρα γισή κατα  τήν 

ορισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υποβλήθει  καμι α προσφορα , ή αποσφρα γισή και ή 

καταλήκτική  ήμερομήνι α αντι στοιχα μετατι θενται σε οποιαδή ποτε α λλή ήμε ρα, με απο φασή τής 

αναθε τουσας αρχή ς. Η απο φασή αυτή  κοινοποιει ται  στους προσφε ροντες, με σω τής 

λειτουργικο τήτας “Επικοινωνι α”,  πε ντε (5) τουλα χιστον εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερομήνι α,  

και αναρτα ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελι δα τής αναθε τουσας αρχή ς, εφο σον διαθε τει, καθω ς και 

στον ειδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χω ρο “ήλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” τής πυ λής 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή  ήμερομήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή 

αποσφρα γισή των προσφορω ν ή  δεν υποβλήθου ν προσφορε ς, μπορει  να ορισθει  και νε α ήμερομήνι α, 

εφαρμοζομε νων κατα  τα λοιπα  των διατα ξεων των δυ ο προήγου μενων εδαφι ων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υποβαλλο μενή προσφορα  δεσμευ ει τον συμμετε χοντα στον διαγωνισμο  κατα  τή δια ταξή του 

α ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια στήμα 9 μηνών67, απο  τήν ήμερομήνι α λή ξής τής προθεσμι ας 

υποβολή ς των προσφορω ν. 

Η αναθε τουσα αρχή  μπορει , πριν τή λή ξή του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς, να ζήτα  απο  τους 
προσφε ροντες να παρατει νουν τή δια ρκεια ισχυ ος τής προσφορα ς τους και τής εγγυ ήσής 
συμμετοχή ς. 
 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Η προκή ρυξή συ μβασής 68 και ή παρου σα Διακή ρυξή δήμοσιευ θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστοσελι δα τής αναθε τουσας αρχή ς (www.ppel .gr), (εφο σον 
υπα ρχει), συ μφωνα με το α ρθρο 2 τής παρου σας. 

3. Περι λήψή τής παρου σας Διακή ρυξής δήμοσιευ εται στον Ελλήνικο  Τυ πο69, συ μφωνα με το 
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξοδα των εκ τής κει μενής νομοθεσι ας απαραι τήτων δήμοσιευ σεων τής προκή ρυξής τής 

δήμοπρασι ας στήν οποι α αναδει χθήκε ανα δοχος, βαρυ νουν τον ι διο και εισπρα ττονται με τον πρω το 

λογαριασμο  πλήρωμή ς του ε ργου.  Τα ε ξοδα δήμοσιευ σεων των τυχο ν προήγου μενων διαγωνισμω ν για 

τήν ανα θεσή του ι διου ε ργου, καθω ς και τα ε ξοδα των μή απαραι τήτων εκ του νο μου δήμοσιευ σεων 

βαρυ νουν τήν αναθε τουσα αρχή  και καταβα λλονται απο  τις πιστω σεις του ε ργου. 

 

 

Άρθρο 20A: Διαβου λευσή επι  των δήμοσιευμε νων εγγρα φων τής συ μβασής70 
 

……………………………………………….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει του κριτήρι ου του α ρθρου 14 τής παρου σας, σε προσφε ροντα ο οποι ος 
δεν αποκλει εται απο  τή συμμετοχή  βα σει τής παρ. Α του α ρθρου 22 τής παρου σας και πλήροι  τα 
κριτή ρια επιλογή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α ρθρου 22 τής παρου σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαι ωμα συμμετοχή ς ε χουν φυσικα  ή  νομικα  προ σωπα, ή  ενω σεις αυτω ν 71 που 
δραστήριοποιου νται σε ε ργα κατήγορι ας OΔΟΠΟΙΙΑΣ  Α2 τάξης και α νω 72 και σε έργα κατήγορι ας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, A1  τάξης λο γω αναβα θμισής ορι ου(Κοινοπραξια φυσικω ν ή νομικω ν προσω πων), και 
Α2, τάξης και α νω και που ει ναι εγκατεστήμε να σε: 
α) σε κρα τος-με λος τής Ένωσής, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο  που ή υπο  ανα θεσή δήμο σια 
συ μβασή καλυ πτεται απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις του σχετικου  με τήν 
Ένωσή Προσαρτή ματος I τής ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες που δεν εμπι πτουν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρου σας παραγρα φου και ε χουν 
συνα ψει διμερει ς ή  πολυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμοσι ων 
συμβα σεων. 
 
21.2 Οικονομικο ς φορε ας συμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσής.72, 
 
21.3 Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβλήθου ν συγκεκριμε νή νομική  μορφή  για τήν υποβολή  
προσφορα ς. Σε περι πτωσή που ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δοχος ή νομική  τής μορφή  πρε πει να ει ναι 
τε τοια που να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενο ς και μοναδικου  φορολογικου  μήτρω ου για τήν ε νωσή (πχ 
κοινοπραξι α). 
 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμε νοι προσφε ροντες πρε πει να ικανοποιου ν ο λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς.  

Στήν περι πτωσή ε νωσής οικονομικω ν φορε ων, ισχυ ουν τα εξή ς : 

- αναφορικα  με τις απαιτή σεις του α ρθρου 22 Α τής παρου σας, αυτε ς θα πρε πει να ικανοποιου νται απο  
κα θε με λος τής ε νωσής  

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

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε προσφε ρων αποκλείεται απο  τή συμμετοχή  σε διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, εφο σον 
συντρε χει στο προ σωπο  του (αν προ κειται για μεμονωμε νο φυσικο  ή  νομικο  προ σωπο) ή  σε ε να απο  
τα με λή του (αν προ κειται περι  ε νωσής οικονομικω ν φορε ων) ε νας απο  τους λο γους των παρακα τω 
περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρος του  αμετα κλήτή73 καταδικαστική  απο φασή για ε ναν απο  τους 
ακο λουθους λο γους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πως αυτή  ορι ζεται στο α ρθρο 2 τής απο φασής-πλαι σιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι ου τής 24ής Οκτωβρι ου 2008, για τήν καταπολε μήσή του οργανωμε νου 
εγκλή ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 τής συ μβασής περι  τής καταπολε μήσής τής διαφθορα ς στήν 
οποι α ενε χονται υπα λλήλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής Ένωσής (ΕΕ C 195 
τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα γραφο 1 του α ρθρου 2 τής απο φασής-πλαι σιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλι ου τής 22ας Ιουλι ου 2003, για τήν καταπολε μήσή τής δωροδοκι ας στον ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 
192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως ορι ζεται στήν κει μενή νομοθεσι α ή  στο εθνικο  δι καιο του 
οικονομικου  φορε α, 

γ) απάτη, κατα  τήν ε ννοια του α ρθρου 1 τής συ μβασής σχετικα  με τήν προστασι α των οικονομικω ν 
συμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτή των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποι α κυρω θήκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε ς δραστήριο τήτες, ο πως 
ορι ζονται, αντιστοι χως, στα α ρθρα 1 και 3 τής απο φασής-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι ου τής 
13ής Ιουνι ου 2002, για τήν καταπολε μήσή τής τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή  ήθική  
αυτουργι α ή  συνε ργεια ή  απο πειρα δια πραξής εγκλή ματος, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 4 αυτή ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματοδο τήσή τής τρομοκρατι ας, 
ο πως αυτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του 
Συμβουλι ου τής 26ής Οκτωβρι ου 2005, σχετικα  με τήν προ λήψή τής χρήσιμοποι ήσής του 
χρήματοπιστωτικου  συστή ματος για τή νομιμοποι ήσή εσο δων απο  παρα νομες δραστήριο τήτες και τή 
χρήματοδο τήσή τής τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποι α ενσωματω θήκε στήν 
εθνική  νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου τής 5ής Απριλι ου 2011, για 
τήν προ λήψή και τήν καταπολε μήσή τής εμπορι ας ανθρω πων και για τήν προστασι α των θυμα των τής, 
καθω ς και για τήν αντικατα στασή τής απο φασής-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι ου (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποι α ενσωματω θήκε στήν εθνική  νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικο ς φορε ας αποκλει εται επι σής ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του οποι ου εκδο θήκε  
αμετα κλήτή καταδικαστική  απο φασή ει ναι με λος του διοικήτικου , διευθυντικου  ή  εποπτικου  οργα νου 
του εν λο γω οικονομικου  φορε α ή  ε χει εξουσι α εκπροσω πήσής, λή ψής αποφα σεων ή  ελε γχου σε αυτο . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιουχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), ή υποχρε ωσή του προήγου μενου εδαφι ου, αφορα   τους 
διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), ή υποχρε ωσή του προήγου μενου εδαφι ου  αφορα   τον 
Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθω ς και ο λα τα με λή του Διοικήτικου  Συμβουλι ου. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, ή εν λο γω υποχρε ωσή αφορα  τα με λή του Διοικήτικου  

Συμβουλι ου74. 

22.A.2 Όταν ο  προσφε ρων ε χει αθετή σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  στήν καταβολή  φο ρων ή  
εισφορω ν κοινωνική ς ασφα λισής και αυτο  ε χει διαπιστωθει  απο  δικαστική  ή  διοικήτική  απο φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις τής χω ρας ο που ει ναι εγκατεστήμε νος ή  τήν 
εθνική  νομοθεσι α ή /και ή αναθε τουσα αρχή  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ο τι ο 
προσφε ρων ε χει αθετή σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  τήν καταβολή  φο ρων ή  εισφορω ν 
κοινωνική ς ασφα λισής. 

Αν ο προσφε ρων ει ναι Έλλήνας πολι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  του στήν Ελλα δα, οι υποχρεω σεις του 
που αφορου ν τις εισφορε ς κοινωνική ς ασφα λισής καλυ πτουν, το σο τήν κυ ρια, ο σο και τήν επικουρική  
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ασφα λισή. 

Δεν αποκλει εται ο προσφε ρων, ο ταν ε χει εκπλήρω σει τις υποχρεω σεις του, ει τε καταβα λλοντας τους 
φο ρους ή  τις εισφορε ς κοινωνική ς ασφα λισής που οφει λει, συμπεριλαμβανομε νων, κατα  περι πτωσή, 
των δεδουλευμε νων το κων ή  των προστι μων, ει τε υπαγο μενος σε δεσμευτικο  διακανονισμο  για τήν 
καταβολή  τους. 

22.Α.2α  Η αναθε τουσα αρχή  γνωρι ζει ή  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ο τι ε χουν επιβλήθει  
σε βα ρος του οικονομικου  φορε α, με σα σε χρονικο  δια στήμα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  τήν ήμερομήνι α 
λή ξής τής προθεσμι ας υποβολή ς προσφορα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβολή ς προστι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος 
Επιθεω ρήσής Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νομοθεσι ας που χαρακτήρι ζονται, συ μφωνα με 
τήν υπουργική  απο φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο πως εκα στοτε ισχυ ει, ως «υψήλή ς» ή  «πολυ  
υψήλή ς» σοβαρο τήτας, οι οποι ες προκυ πτουν αθροιστικα  απο  τρεις (3) διενεργήθε ντες ελε γχους, ή  ββ) 
δυ ο (2) πρα ξεις επιβολή ς προστι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος Επιθεω ρήσής 
Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νομοθεσι ας που αφορου ν τήν αδή λωτή εργασι α, οι οποι ες 
προκυ πτουν αθροιστικα  απο  δυ ο (2) διενεργήθε ντες ελε γχους.  
Οι υπο  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρε πει να ε χουν αποκτή σει τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ 75. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαι ρεσή, για τους πιο κα τω επιτακτικου ς λο γους δήμο σιου συμφε ροντος ............ 76( ο πως 
δήμο σιας υγει ας ή  προστασι ας του περιβα λλοντος, οι οποι οι συμπλήρω νονται απο  τήν αναθε τουσα 
αρχή  ) δεν εφαρμο ζονται οι παρα γραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι ρεσή, ο ταν ο αποκλεισμο ς ει ναι σαφω ς δυσανα λογος, ιδι ως ο ταν μο νο μικρα  ποσα  των 
φο ρων ή  των εισφορω ν κοινωνική ς ασφα λισής δεν ε χουν καταβλήθει  ή  ο ταν ο προσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετικα  με το ακριβε ς ποσο  που οφει λεται λο γω αθε τήσής των υποχρεω σεω ν του ο σον 
αφορα  στήν καταβολή  φο ρων ή  εισφορω ν κοινωνική ς ασφα λισής σε χρο νο κατα  τον οποι ο δεν ει χε τή 
δυνατο τήτα να λα βει με τρα, συ μφωνα με το τελευται ο εδα φιο τής περ. β' τής παρ. 2 του α ρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν απο  τήν εκπνοή  τής προθεσμι ας υποβολή ς προσφορα ς του α ρθρου 18 τής παρου σας, 
δεν εφαρμο ζεται 77ή παρα γραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:78 

(α) ε χει αθετή σει τις υποχρεω σεις που προβλε πονται στήν παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας τελει  υπο  πτω χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής ή  ειδική ς 
εκκαθα ρισής ή  τελει  υπο  αναγκαστική  διαχει ρισή απο  εκκαθαριστή  ή  απο  το δικαστή ριο ή  ε χει υπαχθει  
σε διαδικασι α πτωχευτικου  συμβιβασμου  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς του δραστήριο τήτες ή  
εα ν βρι σκεται σε οποιαδή ποτε ανα λογή κατα στασή προκυ πτουσα απο  παρο μοια διαδικασι α, 
προβλεπο μενή σε εθνικε ς διατα ξεις νο μου. Η αναθε τουσα αρχή  μπορει  να μήν αποκλει ει ε ναν 
οικονομικο  φορε α, ο οποι ος βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων που αναφε ρονται στήν παραπα νω 
περι πτωσή, υπο  τήν πρου πο θεσή ο τι ή αναθε τουσα αρχή  ε χει αποδει ξει ο τι ο εν λο γω φορε ας ει ναι σε 
θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νοντας υπο ψή τις ισχυ ουσες διατα ξεις και τα με τρα για τή 
συνε χισή τής επιχειρήματική ς του λειτουργι ας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχουν επαρκω ς ευ λογες ενδει ξεις που οδήγου ν στο συμπε ρασμα ο τι ο οικονομικο ς φορε ας 
συνή ψε συμφωνι ες με α λλους οικονομικου ς φορει ς με στο χο τή στρε βλωσή του ανταγωνισμου , 

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

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλωσής του ανταγωνισμου  απο  τήν προ τερή συμμετοχή  των οικονομικω ν 
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φορε ων κατα  τήν προετοιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει επιδει ξει σοβαρή  ή  επαναλαμβανο μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή ουσιω δους απαι τήσής στο πλαι σιο προήγου μενής δήμο σιας συ μβασής, προήγου μενής 
συ μβασής με αναθε τοντα φορε α ή  προήγου μενής συ μβασής παραχω ρήσής που ει χε ως αποτε λεσμα 
τήν προ ωρή καταγγελι α τής προήγου μενής συ μβασής, αποζήμιω σεις ή  α λλες παρο μοιες κυρω σεις,  

(ζ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει κριθει  ε νοχος σοβαρω ν ψευδω ν δήλω σεων κατα  τήν παροχή  των 
πλήροφοριω ν που απαιτου νται για τήν εξακρι βωσή τής απουσι ας των λο γων αποκλεισμου  ή  τήν 
πλή ρωσή των κριτήρι ων επιλογή ς, ε χει αποκρυ ψει τις πλήροφορι ες αυτε ς ή  δεν ει ναι σε θε σή να 
προσκομι σει τα δικαιολογήτικα  που απαιτου νται κατ’ εφαρμογή  του α ρθρου 23 τής παρου σας,  

(ή) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτο τρο πο τή διαδικασι α λή ψής 
αποφα σεων τής αναθε τουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικε ς πλήροφορι ες που ενδε χεται να του 
αποφε ρουν αθε μιτο πλεονε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανήτικε ς πλήροφορι ες που ενδε χεται να επήρεα σουν ουσιωδω ς τις αποφα σεις που αφορου ν 
τον αποκλεισμο , τήν επιλογή  ή  τήν ανα θεσή, 

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

 

22.Α.5.  Αποκλει εται απο  τή συμμετοχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμο σιας συ μβασής (διαγωνισμο ), 
οικονομικο ς φορε ας εα ν συντρε χουν οι πρου ποθε σεις εφαρμογή ς τής παρ. 4 του α ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 79 

 

22.Α.6. Η αναθε τουσα αρχή  αποκλει ει οικονομικο  φορε α σε οποιοδή ποτε χρονικο  σήμει ο κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ο ταν αποδεικνυ εται ο τι αυτο ς βρι σκεται λο γω πρα ξεων 
ή  παραλει ψεων αυτου  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α απο  τις περιπτω σεις των 
προήγου μενων παραγρα φων.  

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.80 

 

22.Α.7. Οικονομικο ς φορε ας που εμπι πτει σε μια απο  τις καταστα σεις που αναφε ρονται στις 
παραγρα φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.481  μπορει  να προσκομι ζει στοιχει α προκειμε νου να αποδει ξει 
ο τι τα με τρα που ε λαβε επαρκου ν για να αποδει ξουν τήν αξιοπιστι α του, παρο τι συντρε χει ο σχετικο ς 
λο γος αποκλεισμου . Εα ν τα στοιχει α κριθου ν επαρκή , ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας δεν αποκλει εται 
απο  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Τα με τρα που λαμβα νονται απο  τους οικονομικου ς φορει ς 
αξιολογου νται σε συνα ρτήσή με τή σοβαρο τήτα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις του ποινικου  
αδική ματος ή  του παραπτω ματος. Αν τα με τρα κριθου ν ανεπαρκή , γνωστοποιει ται στον οικονομικο  
φορε α το σκεπτικο  τής απο φασής αυτή ς. Οικονομικο ς φορε ας που ε χει αποκλειστει , με τελεσι δική 
απο φασή, απο  τή συμμετοχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπορει  
να κα νει χρή σή τής ανωτε ρω δυνατο τήτας κατα  τήν περι οδο του αποκλεισμου  που ορι ζεται στήν εν 
λο γω απο φασή στο κρα τος - με λος στο οποι ο ισχυ ει ή απο φασή. 
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22.Α.8. Η απο φασή για τήν διαπι στωσή τής επα ρκειας ή  μή των επανορθωτικω ν με τρων κατα  τήν 
προήγου μενή παρα γραφο εκδι δεται συ μφωνα με τα οριζο μενα στις παρ. 8 και 9 του α ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικο ς φορε ας που του ε χει επιβλήθει , με τήν κοινή  υπουργική  απο φασή του α ρθρου 74 
του ν. 4412/2016, ή ποινή  του αποκλεισμου  αποκλει εται αυτοδι καια και απο  τήν παρου σα διαδικασι α 
συ ναψής δήμο σιας συ μβασής . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 82 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα  τήν καταλλήλο τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριο τήτας, απαιτει ται  οι 
οικονομικοι  φορει ς να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο σχετικο  επαγγελματικο  μήτρω ο που τήρει ται στο 
κρα τος εγκατα στασή ς τους. Ειδικα  οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστήμε νοι στήν Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μήτρω ο Εργολήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή  στα Νομαρχιακα  
Μήτρω α στήν κατήγορι α/-ιες ε ργου του α ρθρου 21 τής παρου σας83. Οι προσφε ροντες που ει ναι 
εγκατεστήμε νοι σε κρα τος με λος τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νοι στα 
Μήτρω α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια84  

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

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

Ειδικα  οι εργολήπτικε ς επιχειρή σεις που ει ναι εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να υπερβαι νουν 
τα ανω τατα επιτρεπτα  ο ρια ανεκτε λεστου υπολοι που εργολαβικω ν συμβα σεων, συ μφωνα με τα 
ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο πως ισχυ ει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα85  

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

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

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης86 

Τα προ τυπα διασφα λισής ποιο τήτας και τα προ τυπα περιβαλλοντική  διαχει ρισής του α ρθρου 22.Ε 
Αποδεικνυ ονται με:  

Α) Πιστοποιήτικο  Ποιο τήτας συ μφωνα με το ISO9001 ή  ισοδυ ναμο (διαχει ρισής μελετω ν, επι βλεψής 
και κατασκευή ς υδραυλικω ν ε ργων ή  εργασιω ν,  

Β) Πιστοποιήτικο  Ποιο τήτας συ μφωνα με το ISO14001 ή  ισοδυ ναμο (περιβαλλοντική ς διαχει ρισής, 
μελετω ν, επι βλεψής και κατασκευή ς υδραυλικω ν ε ργων ή  εργασιω ν) και 

Γ) Πιστοποιήτικο  Ποιο τήτας συ μφωνα με το ISO18001 ή  ισοδυ ναμο (Συστή ματα Διαχει ρισής Υγιεινή ς 
και Ασφα λειας στήν Εργασι α ). 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορα  τα κριτή ρια τής οικονομική ς και χρήματοοικονομική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανο τήτα, ε νας οικονομικο ς φορε ας μπορει , να στήρι ζεται στις 
ικανο τήτες α λλων φορε ων, ασχε τως τής νομική ς φυ σής των δεσμω ν του με αυτου ς. 

Η αναθε τουσα αρχή  ελε γχει, συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 τής παρου σας, εα ν οι φορει ς, στις 
ικανο τήτες των οποι ων προτι θεται να στήριχθει  ο προσφε ρων, πλήρου ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλογή ς 
και εα ν συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου  κατα  τα οριζο μενα στήν παρου σα διακή ρυξή. Όσον αφορα  τα 
κριτή ρια που σχετι ζονται με τους τι τλους σπουδω ν και τα επαγγελματικα  προσο ντα που ορι ζονται 
στήν περι πτωσή στ του Με ρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α ν. 4412/2016 ή  με τήν 
σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, οι οικονομικοι  φορει ς, μπορου ν να βασι ζονται στις ικανο τήτες α λλων 
φορε ων μο νο εα ν οι τελευται οι θα εκτελε σουν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για τις οποι ες απαιτου νται 
οι συγκεκριμε νες ικανο τήτες. 

Όταν ο οικονομικο ς φορε ας στήρι ζεται στις ικανο τήτες α λλων φορε ων ο σον αφορα  τα κριτή ρια που 
σχετι ζονται με τήν οικονομική  και χρήματοοικονομική  επα ρκεια, ο οικονομικο ς φορε ας και αυτοι  οι 
φορει ς ει ναι απο  κοινου  υπευ θυνοι87  για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτωσή ε νωσής οικονομικω ν φορε ων, ή ε νωσή μπορει  να στήρι ζεται στις ικανο τήτες των 
συμμετεχο ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φορε ων (για τα κριτή ρια τής οικονομική ς και 
χρήματοοικονομική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανο τήτα).
  

Η εκτε λεσή των ......88 γι νεται υποχρεωτικα  απο  τον προσφε ροντα ή , αν ή προσφορα  υποβα λλεται απο  
ε νωσή οικονομικω ν φορε ων, απο  ε ναν απο  τους συμμετε χοντες στήν ε νωσή αυτή . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής89 
 

23.1 Κατα  τήν υποβολή  προσφορω ν οι οικονομικοι  φορει ς υποβα λλουν το Τυποποιήμε νο Έντυπο 
Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ) του α ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι ο αποτελει  ενήμερωμε νή 
υπευ θυνή δή λωσή, με τις συνε πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατα στασή των πιστοποιήτικω ν που εκδι δουν δήμο σιες αρχε ς ή  τρι τα με ρή, επιβεβαιω νοντας ο τι 
ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας πλήροι  τις ακο λουθες πρου ποθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις του α ρθρου 22 Α τής παρου σας, 
β) πλήροι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλογή ς τα οποι α ε χουν καθοριστει , συ μφωνα με το α ρθρο 22 Β-Ε τής 
παρου σας. 
 
Σε οποιοδή ποτε χρονικο  σήμει ο κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπορει  να ζήτήθει  απο  τους 
προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα ή  ορισμε να δικαιολογήτικα  τής επο μενής παραγρα φου, ο ταν αυτο  
απαιτει ται για τήν ορθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορει  να υπογρα φεται ε ως δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερομήνι α υποβολή ς 
των προσφορω ν90. 
 
Κατα  τήν υποβολή  του ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατή , με μο νή τήν υπογραφή  του κατα  περι πτωσή εκπροσω που 
του οικονομικου  φορε α, ή προκαταρκτική  απο δειξή των λο γων αποκλεισμου  που αναφε ρονται στο 
α ρθρο 22.Α.1 τής παρου σας, για το συ νολο των φυσικω ν προσω πων που ει ναι με λή του διοικήτικου , 
διευθυντικου  ή  εποπτικου  οργα νου του ή  ε χουν εξουσι α εκπροσω πήσής, λή ψής αποφα σεων ή  ελε γχου 
σε αυτο ν 91. 
 
Ως εκπρο σωπος του οικονομικου  φορε α, για τήν εφαρμογή  του παρο ντος, νοει ται ο νο μιμος 
εκπρο σωπος αυτου , ο πως προκυ πτει απο  το ισχυ ον καταστατικο  ή  το πρακτικο  εκπροσω πήσή ς του 
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κατα  το χρο νο υποβολή ς τής προσφορα ς ή  το αρμοδι ως εξουσιοδοτήμε νο φυσικο  προ σωπο να 
εκπροσωπει  τον οικονομικο  φορε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεων ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής92. 
 
Στήν περι πτωσή υποβολή ς προσφορα ς απο  ε νωσή οικονομικω ν φορε ων, το Τυποποιήμε νο Έντυπο 
Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ), υποβα λλεται χωριστα  απο  κα θε με λος τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας δήλω νει στο Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής 
Δή λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν προ θεσή  του για ανα θεσή υπεργολαβι ας, υποβα λλει μαζι  με το δικο  του ΤΕΥΔ και 
το  ΤΕΥΔ του υπεργολα βου. 

 
Στήν περι πτωσή που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας στήρι ζεται στις ικανο τήτες ενο ς ή  περισσο τερων 
φορε ων υποβα λλει μαζι  με το δικο  του το δικο  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα θε φορε α στις ικανο τήτες του 
οποι ου στήρι ζεται. 
 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαι ωμα συμμετοχή ς και οι ο ροι και πρου ποθε σεις συμμετοχή ς, ο πως ορι στήκαν στα α ρθρα 21 και 
22 τής παρου σας, κρι νονται κατα  τήν υποβολή  τής προσφορα ς, κατα  τήν υποβολή  των 
δικαιολογήτικω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα  τή συ ναψή τής συ μβασής, συ μφωνα με 
το α ρθρο 4.2 (ε) τής παρου σας 
 
Στήν περι πτωσή που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρι ζεται στις ικανο τήτες 
α λλων φορε ων, συ μφωνα με το α ρθρο 22.ΣΤ τής παρου σας, οι φορει ς στήν ικανο τήτα των οποι ων 
στήρι ζεται ο προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υποχρεου νται στήν υποβολή  των 
δικαιολογήτικω ν που αποδεικνυ ουν ο τι δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του α ρθρου 22 Α τής 
παρου σας και ο τι πλήρου ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλογή ς κατα  περι πτωσή (α ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικο ς φορε ας υποχρεου ται να αντικαταστή σει ε ναν φορε α στήν ικανο τήτα του οποι ου 
στήρι ζεται, εφο σον ο τελευται ος δεν πλήροι  το σχετικο  κριτή ριο επιλογή ς ή  για τον οποι ο συντρε χουν 
λο γοι αποκλεισμου  των παραγρα φων 1, 2, 2α και 493  του α ρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογήτικα  ή  α λλα αποδεικτικα  στοιχει α, 
αν και στο με τρο που ή αναθε τουσα αρχή  ε χει τή δυνατο τήτα να λαμβα νει τα πιστοποιήτικα  ή  τις 
συναφει ς πλήροφορι ες απευθει ας με σω προ σβασής σε εθνική  βα σή δεδομε νων σε οποιοδή ποτε κρα τος 
- με λος τής Ένωσής, ή οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πως εθνικο  μήτρω ο συμβα σεων, εικονικο  φα κελο 
επιχει ρήσής, ήλεκτρονικο  συ στήμα αποθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα προεπιλογή ς. Η δή λωσή για τήν 
προ σβασή σε εθνική  βα σή δεδομε νων εμπεριε χεται στο Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής Δή λωσής 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογήτικα , ο ταν ή αναθε τουσα αρχή  που 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιολογήτικα  αυτα . 

 
Όλα τα αποδεικτικα  ε γγραφα του α ρθρου 23.3 ε ως 23.10 τής παρου σας, υποβα λλονται, συ μφωνα με 
τις διατα ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα αποδεικτικα  τα οποι α αποτελου ν ιδιωτικα  ε γγραφα, 
μπορει  να γι νονται αποδεκτα  και σε απλή  φωτοτυπι α, εφο σον συνυποβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή 
στήν οποι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τους94. 
 
Επισήμαι νεται ο τι γι νονται αποδεκτε ς: 
• οι ε νορκες βεβαιω σεις που αναφε ρονται στήν παρου σα Διακή ρυξή, εφο σον ε χουν 
συνταχθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν απο  τήν υποβολή  τους,  
• οι υπευ θυνες δήλω σεις, εφο σον ε χουν συνταχθει  μετα  τήν κοινοποι ήσή τής προ σκλήσής 
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για τήν υποβολή  των δικαιολογήτικω ν95.  Σήμειω νεται ο τι δεν απαιτει ται θεω ρήσή του γνήσι ου τής 
υπογραφή ς τους . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινο ς ανα δοχος, κατο πιν σχετική ς ήλεκτρονική ς προ σκλήσής απο  τήν αναθε τουσα αρχή , 
υποβα λλει τα ακο λουθα δικαιολογήτικα , κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 τής παρου σας96: 

Για τήν απο δειξή τής μή συνδρομή ς των λο γων αποκλεισμου  του άρθρου 22Α ο προσωρινο ς ανα δοχος 
υποβα λλει  αντι στοιχα τα παρακα τω δικαιολογήτικα :  

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

απο σπασμα του ποινικου  μήτρω ου ή , ελλει ψει αυτου , ισοδυ ναμου εγγρα φου που εκδι δεται απο  
αρμο δια δικαστική  ή  διοικήτική  αρχή  του κρα τους-με λους ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που 
ει ναι εγκατεστήμε νος ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας, απο  το οποι ο προκυ πτει ο τι πλήρου νται αυτε ς οι 
πρου ποθε σεις, που να ε χει εκδοθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν απο  τήν υποβολή  του97 Η υποχρε ωσή 
προσκο μισής του ως α νω αποσπα σματος αφορα  και τα προ σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  
τής παραγρα φου Α.1 του α ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικο  που εκδι δεται απο  τήν αρμο δια αρχή  του 
οικει ου κρα τους - με λους ή  χω ρας, περι  του ο τι ε χουν εκπλήρωθει  οι υποχρεω σεις του οικονομικου  
φορε α, ο σον αφορα  στήν καταβολή  φο ρων (φορολογική  ενήμερο τήτα) και στήν καταβολή  των 
εισφορω ν κοινωνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική  ενήμερο τήτα)98 συ μφωνα με τήν ισχυ ουσα νομοθεσι α 
του κρα τους εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  νομοθεσι α αντι στοιχα, που να ει ναι εν ισχυ  κατα  το χρο νο 
υποβολή ς του, α λλως, στήν περι πτωσή που δεν αναφε ρεται σε αυτο  χρο νος ισχυ ος, που να ε χει εκδοθει  
ε ως τρεις (3) μή νες πριν απο  τήν υποβολή  του99.  

Για τους προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστήμε νοι ή  εκτελου ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιολογήτικα  που υποβα λλονται ει ναι  

- φορολογική  ενήμερο τήτα που εκδι δεται απο  το Υπουργει ο Οικονομικω ν (αρμο δια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικο  φορε α και για τις κοινοπραξι ες στις οποι ες συμμετε χει για τα δήμο σια ε ργα που ει ναι 
σε εξε λιξή100. Οι αλλοδαποι  προσφε ροντες θα υποβα λλουν υπευ θυνή δή λωσή101 περι  του ο τι δεν ε χουν 
υποχρε ωσή καταβολή ς φο ρων στήν Ελλα δα. Σε περι πτωσή που ε χουν τε τοια υποχρε ωσή θα 
υποβα λλουν σχετικο  αποδεικτικο  τής οικει ας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική  ενήμερο τήτα που εκδι δεται απο  τον αρμο διο ασφαλιστικο  φορε α102. Η 
ασφαλιστική  ενήμερο τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υποχρεω σεις του προσφε ροντος οικονομικου  
φορε α α) ως φυσικο  ή  νομικο  προ σωπο για το προσωπικο  τους με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για 
ε ργα που εκτελει  μο νος του ή  σε κοινοπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χή του που ε χουν υποχρε ωσή 
ασφα λισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμε νοι στήν Ελλα δα οικονομικοι  φορει ς υποβα λλουν 
αποδεικτικο  ασφαλιστική ς ενήμερο τήτας (κυ ριας και επικουρική ς ασφα λισής) για το προσωπικο  τους 
με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμε νους – με λή του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο  
προσωπικο  Δεν αποτελου ν απο δειξή ενήμερο τήτας τής προσφε ρουσας εταιρι ας, αποδεικτικα  
ασφαλιστική ς ενήμερο τήτας  των φυσικω ν προσω πων που στελεχω νουν το πτυχι ο τής εταιρι ας ως 
εται ροι. Οι αλλοδαποι  προσφε ροντες (φυσικα  και νομικα  προ σωπα), που δεν υποβα λουν τα α νω 
αποδεικτικα , υποβα λλουν υπευ θυνή δή λωσή περι  του ο τι δεν απασχολου ν προσωπικο , για το οποι ο 
υπα ρχει υποχρε ωσή ασφα λισής σε ήμεδαπου ς ασφαλιστικου ς οργανισμου ς. Αν απασχολου ν τε τοιο 
προσωπικο , πρε πει να υποβα λλουν σχετικο  αποδεικτικο  ασφαλιστική ς ενήμερο τήτας. 

- υπευ θυνή δή λωσή του προσφε ροντος ο τι δεν ε χει εκδοθει  δικαστική  ή  διοικήτική  απο φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή των υποχρεω σεω ν του ο σον αφορα  στήν καταβολή  
φο ρων ή  εισφορω ν κοινωνική ς ασφα λισής.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικο  απο  τή Διευ θυνσή Προγραμματισμου  
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και Συντονισμου  τής Επιθεω ρήσής Εργασιακω ν Σχε σεων, που να ε χει εκδοθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν 
απο  τήν υποβολή  του103, απο  το οποι ο να προκυ πτουν οι πρα ξεις επιβολή ς προστι μου που ε χουν 
εκδοθει  σε βα ρος του οικονομικου  φορε α σε χρονικο  δια στήμα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  τήν ήμερομήνι α 
λή ξής τής προθεσμι ας υποβολή ς προσφορα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτή  ή ε κδοσή του ανωτε ρω πιστοποιήτικου , υποβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή του 
οικονομικου  φορε α, χωρι ς να απαιτει ται επι σήμή δή λωσή του ΣΕΠΕ σχετικα  με τήν ε κδοσή του 
πιστοποιήτικου  104. 
 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22105: πιστοποιήτικο  που εκδι δεται απο  τήν αρμο δια 
δικαστική  ή  διοικήτική  αρχή  του οικει ου κρα τους - με λους ή  χω ρας, που να ε χει εκδοθει  ε ως τρεις (3) 
μή νες πριν απο  τήν υποβολή  του106 . Για τους οικονομικου ς φορει ς που ει ναι εγκαταστήμε νοι ή  
εκτελου ν ε ργα στήν Ελλα δα το πιστοποιήτικο  ο τι δεν τελου ν υπο  πτω χευσή, , πτωχευτικο  συμβιβασμο , 
αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χουν υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής εκδι δεται απο  το αρμο διο 
πρωτοδικει ο τής ε δρας του οικονομικου  φορε α. Το πιστοποιήτικο   ο τι το νομικο  προ σωπο δεν ε χει 
τεθει  υπο  εκκαθα ρισή με δικαστική  απο φασή εκδι δεται απο  το οικει ο Πρωτοδικει ο τής ε δρας του 
οικονομικου  φορε α, το δε πιστοποιήτικο  ο τι δεν ε χει τεθει  υπο  εκκαθα ρισή με απο φασή των εται ρων 
εκδι δεται απο  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φορα  ισχυ ουν. Ειδικά ή μή 
αναστολή των επιχειρήματικών δραστήριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστήμένους 
στήν Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρονικής πλατφόρμας τής 
Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμοσίων Εσόδων107.  
 
(δ) Αν το κρα τος-με λος ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπο  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικα  ή  ο που 
τα πιστοποιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τις περιπτω σεις υπο   1 και 2 και 4 (β) του α ρθρου 22 Α., το 
ε γγραφο ή  το πιστοποιήτικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ο που δεν προβλε πεται ε νορκή βεβαι ωσή, απο  υπευ θυνή δή λωσή του ενδιαφερομε νου 
ενω πιον αρμο διας δικαστική ς ή  διοικήτική ς αρχή ς, συμβολαιογρα φου ή  αρμο διου επαγγελματικου  ή  
εμπορικου  οργανισμου  του κρα τους με λους ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που ει ναι 
εγκατεστήμε νος ο οικονομικο ς φορε ας. Στήν περι πτωσή αυτή  οι αρμο διες δήμο σιες αρχε ς παρε χουν 
επι σήμή δή λωσή στήν οποι α αναφε ρεται ο τι δεν εκδι δονται τα ε γγραφα ή  τα πιστοποιήτικα  τής 
παρου σας παραγρα φου ή  ο τι τα ε γγραφα ή  τα πιστοποιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λες τις 
περιπτω σεις που αναφε ρονται στα υπο  1 και 2 και 4 (β) του α ρθρου 22 Α τής παρου σας. 

Οι επι σήμες δήλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω του επιγραμμικου  αποθετήρι ου πιστοποιήτικω ν 
(e-Certis)108   του α ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει  με οποιονδή ποτε τρο πο ο τι, στήν εν λο γω χω ρα εκδι δονται τα υπο ψή πιστοποιήτικα , ή 
προσφορα  του διαγωνιζο μενου απορρι πτεται.  

 

(ε) Για τις λοιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22109, υποβα λλεται υπευ θυνή 
δή λωσή του προσφε ροντος ο τι δεν συντρε χουν στο προ σωπο  του οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμου 110.  

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22111, για τις εργολήπτικε ς 
επιχειρή σεις που ει ναι εγγεγραμμε νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα λλονται πιστοποιήτικα  χορήγου μενα απο  τα 
αρμο δια επιμελήτή ρια και φορει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο  τα οποι α αποδεικνυ εται ο τι τα προ σωπα 
με βεβαι ωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχω νουν τήν εργολήπτική  επιχει ρήσή, δεν ε χουν διαπρα ξει σοβαρο  
επαγγελματικο  παρα πτωμα. 

 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22112 

Για τήν απο δειξή τής μή συνδρομή ς του λο γου αποκλεισμου  τής παραγρα φου Α.5 του α ρθρου 22  
υποβα λλονται, εφο σον ο προσωρινο ς ανα δοχος ει ναι ανω νυμή εταιρι α:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρου νται τής υποχρε ωσής αυτή ς οι εταιρει ες 
που ει ναι εισήγμε νες στο Χρήματιστή ριο τής χω ρας εγκατα στασή ς τους και υποβα λλουν περι  του του 
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υπευ θυνή δή λωσή του νο μιμου εκπροσω που τους].  

- Πιστοποιήτικο  αρμο διας αρχή ς του κρα τους τής ε δρας, απο  το οποι ο να προκυ πτει ο τι οι μετοχε ς ει ναι 
ονομαστικε ς που να ε χει εκδοθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν απο  τήν υποβολή  του.113 

- Αναλυτική  κατα στασή με τα στοιχει α των μετο χων τής εταιρει ας και τον αριθμο  των μετοχω ν κα θε 
μετο χου (μετοχολο γιο), ο πως τα στοιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στο βιβλι ο μετο χων τής εταιρει ας, 
το πολυ  τρια ντα εργα σιμες ήμε ρες πριν απο  τήν ήμε ρα υποβολή ς τής προσφορα ς.  

Ειδικο τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομι ζουν μο νο τήν αναλυτική  
κατα στασή με τα στοιχει α των μετο χων τής εταιρει ας και τον αριθμο  των μετοχω ν κα θε μετο χου 
(μετοχολο γιο), ο πως τα στοιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στο βιβλι ο μετο χων τής εταιρει ας, το πολυ  
τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν απο  τήν ήμε ρα υποβολή ς τής προσφορα ς καθω ς ή απαι τήσή για 
τήν υποβολή  του πιστοποιήτικου  απο  το οποι ο να προκυ πτει ο τι οι μετοχε ς ει ναι ονομαστικε ς, 
καλυ πτεται συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 23.9 τής παρου σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφο σον ε χουν κατα  το δι καιο τής ε δρας τους ονομαστικε ς 
μετοχε ς, προσκομι ζουν :  

αα) Πιστοποιήτικο  αρμο διας αρχή ς του κρα τους τής ε δρας, απο  το οποι ο να προκυ πτει ο τι οι 
μετοχε ς ει ναι ονομαστικε ς,  

ββ) Αναλυτική  κατα στασή μετο χων, με αριθμο  των μετοχω ν του κα θε μετο χου, ο πως τα στοιχει α 
αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στο βιβλι ο μετο χων τής εταιρει ας με ήμερομήνι α το πολυ  30 εργα σιμες 
ήμε ρες πριν τήν υποβολή  τής προσφορα ς.  

γγ) Κα θε α λλο στοιχει ο απο  το οποι ο να προκυ πτει ή ονομαστικοποι ήσή με χρι φυσικου  προσω που 
των μετοχω ν, που ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) εργα σιμες ήμε ρες πριν τήν υποβολή  τής 
προσφορα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν ε χουν κατα  το δι καιο τής χω ρας στήν οποι α ε χουν τήν ε δρα 
τους ονομαστικε ς μετοχε ς, υποβα λλουν :  

αα) Βεβαι ωσή περι  μή υποχρε ωσής ονομαστικοποι ήσής των μετοχω ν απο  αρμο δια αρχή , εφο σον 
υπα ρχει σχετική  προ βλεψή, διαφορετικα  προσκομι ζεται υπευ θυνή δή λωσή του διαγωνιζο μενου. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμε νή κατα στασή μετο χων που κατε χουν τουλα χιστον 1% των μετοχω ν.  

γγ) Αν δεν τήρει ται τε τοια κατα στασή, προσκομι ζεται σχετική  κατα στασή μετο χων (με 1%), 
συ μφωνα με τήν τελευται α Γενική  Συνε λευσή, αν οι με τοχοι αυτοι  ει ναι γνωστοι  στήν εταιρει α.  

δδ) Αν δεν προσκομισθει  κατα στασή κατα  τα ανωτε ρω, ή εταιρει α αιτιολογει  τους λο γους που οι 
με τοχοι αυτοι  δεν τής ει ναι γνωστοι . Η αναθε τουσα αρχή  δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω 
αιτιολογι ας. Δυ ναται ωστο σο να αποδει ξει τή δυνατο τήτα υποβολή ς τής κατα στασής μετο χων και μο νο 
στήν περι πτωσή αυτή  ή εταιρει α αποκλει εται απο  τήν παρου σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβα λλεται ή υπευ θυνή δή λωσή τής κοινή ς απο φασής 
των Υπουργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για τήν περι πτωσή του α ρθρου 22.Α.9. τής παρου σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή του 
προσφε ροντος ο τι δεν ε χει εκδοθει  σε βα ρος του απο φασή αποκλεισμου , συ μφωνα με το α ρθρο 74 του 
ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα  τήν καταλλήλο τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριο τήτας, οι 
προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστήμε νοι στήν Ελλα δα υποβα λλουν βεβαι ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.ΕΠ114 
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115 στήν/στις κατήγορι α/ες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλο γους σε τα ξή 
αντι στοιχή τής Α1  και άνω, του Μήτρω ου Εργολήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που τήρει ται στή 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και σε ε ργα κατήγορι ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και ει ναι εγγεγραμμε να σε επι σήμους 
καταλο γους σε τα ξή αντι στοιχή τής Α2 και άνω καθω ς και κοινοπραξι ες εργολήπτικω ν επιχειρή σεων 
εγγεγραμμε νες  στήν Α1 (αναβα θμισή λο γω ορι ου κοινοπραξι ας) 
   
 
(β) Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστήμε νοι  σε λοιπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
προσκομι ζουν τις δήλω σεις και πιστοποιήτικα  που περιγρα φονται στο Παρα ρτήμα XI του 
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστήμε νοι σε κρα τος με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο  που ή υπο  ανα θεσή 
δήμο σια συ μβασή καλυ πτεται απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις του 
σχετικου  με τήν Ένωσή Προσαρτή ματος I τής ως α νω Συμφωνι ας, ή  σε τρι τες χω ρες που δεν εμπι πτουν 
στήν προήγου μενή  περι πτωσή και ε χουν συνα ψει διμερει ς ή  πολυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμοσι ων συμβα σεων,  προσκομι ζουν πιστοποιήτικο  αντι στοιχου 
επαγγελματικου  ή  εμπορικου  μήτρω ου. Στήν περι πτωσή που χω ρα δεν τήρει  τε τοιο μήτρω ο, το 
ε γγραφο ή  το πιστοποιήτικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ο που δεν προβλε πεται ε νορκή βεβαι ωσή, απο  υπευ θυνή δή λωσή του ενδιαφερομε νου 
ενω πιον αρμο διας δικαστική ς ή  διοικήτική ς αρχή ς, συμβολαιογρα φου ή  αρμο διου επαγγελματικου  ή  
εμπορικου  οργανισμου  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ο που ει ναι εγκατεστήμε νος ο οικονομικο ς 
φορε ας ο τι δεν τήρει ται τε τοιο μήτρω ο και ο τι ασκει  τή δραστήριο τήτα του α ρθρου 21 τής παρου σας. 
 
Τα ως α νω δικαιολογήτικα  υπο  α), β) και γ) γι νονται αποδεκτα , εφο σον ε χουν εκδοθει  ε ως τρια ντα (30) 
εργα σιμες ήμε ρες πριν απο  τήν υποβολή  τους, εκτο ς αν συ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αυτω ν 
φε ρουν συγκεκριμε νο χρο νο ισχυ ος 116 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική  και χρήματοοικονομική επα ρκεια των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργολήπτικε ς επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• ει τε απο  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποι α αποτελει  τεκμή ριο των πλήροφοριω ν που 

περιε χει  
• ει τε, στήν περι πτωσή που οι απαιτή σεις του α ρθρου 22.Γ δεν καλυ πτονται  απο  τή βεβαι ωσή 

εγγραφή ς, με τήν υποβολή  ενο ς ή  περισσο τερων απο  τα αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται 
στο Με ρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλογή ς) του 
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. 117 

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπορει  να υποβα λλεται για τήν απο δειξή μο νο ορισμε νων 
απαιτή σεων οικονομική ς και χρήματοοικονομική ς επα ρκειας του α ρθρου 22.Γ, ενω  για τήν απο δειξή 
των λοιπω ν απαιτή σεων μπορου ν να προσκομι ζονται  ε να ή  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα 
που προβλε πονται στο Με ρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανα λογα με τήν τιθε μενή στο 
α ρθρο 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν απο δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν ορι ων 
ανεκτε λεστου υπολοι που εργολαβικω ν συμβα σεων: 

• με τήν υποβολή  ενήμερο τήτας πτυχι ου εν ισχυ ει ή  
• με τήν υποβολή  υπευ θυνής δή λωσής του προσωρινου  αναδο χου, συνοδευο μενής απο  

πι νακα ο λων των υπο  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμονομε νος ανα δοχος ε ιτε στο πλαι σιο 
κοινοπραξι ας ή  υπεργολαβι ας) και αναφορα  για το ανεκτε λεστο υπο λοιπο ανα  ε ργο και 
το συνολικο  ανεκτε λεστο, για τις εργολήπτικε ς επιχειρή σεις που δεν διαθε τουν 
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ενήμε ροτήτα πτυχι ου κατα  τις κει μενες διατα ξεις  
 

(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθε τουν 
πιστοποιήτικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ήσής που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιστοποι ήσής, κατα  τήν ε ννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιήτικο  εγγραφή ς, εκδιδο μενο απο  τήν 
αρμο δια αρχή  ή  το πιστοποιήτικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ήσής, κατα  τα 
οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφο 9 του παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλο γους ή  
διαθε τουν πιστοποιήτικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δικαιολογήτικα  ε να ή  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος Ι του 
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανο τήτα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργολήπτικε ς επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
• ει τε απο  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποι α αποτελει  τεκμή ριο των πλήροφοριω ν που 

περιε χει  

• ει τε, στήν περι πτωσή που οι απαιτή σεις του α ρθρου 22.Δ δεν καλυ πτονται  απο  τή 
βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υποβολή  ενο ς ή  περισσο τερων απο  τα αποδεικτικα  με σα 
που προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα  με σα για τα 
κριτή ρια επιλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016 118 ανα λογα με τήν τιθε μενή 
στο α ρθρο 22.Δ απαι τήσή. 
 
 

Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπορει  να υποβα λλεται για τήν απο δειξή μο νο ορισμε νων 
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανο τήτας του α ρθρου 22.Δ, ενω  για τήν απο δειξή των 
λοιπω ν απαιτή σεων μπορου ν να προσκομι ζονται  ε να ή  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα που 
προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τουν πιστοποιήτικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ήσής που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  
προ τυπα πιστοποι ήσής, κατα  τήν ε ννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιήτικο  εγγραφή ς 
εκδιδο μενο απο  τήν αρμο δια αρχή  ή  το πιστοποιήτικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  
πιστοποι ήσής, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφο 9 του 
παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλο γους ή  
διαθε τουν πιστοποιήτικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ήσής κατα  τα ανωτε ρω,  υποβα λλουν ως 
δικαιολογήτικα  ε να ή  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του 
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε119 
Ο υποψή φιος οικονομικο ς φορε ας θα πρε πει να προσκομι σει με τα δικαιολογήτικα  συμμετοχή ς του 
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επι  ποινή  ακυρο τήτας, α) Πιστοποιήτικο  Ποιο τήτας συ μφωνα με το ISO9001 ή  ισοδυ ναμο 
(διαχει ρισής μελετω ν, επι βλεψής και κατασκευή ς υδραυλικω ν ε ργων ή  εργασιω ν, β) Πιστοποιήτικο  
Ποιο τήτας συ μφωνα με το ISO14001 ή  ισοδυ ναμο (περιβαλλοντική ς διαχει ρισής, μελετω ν, επι βλεψής 
και κατασκευή ς υδραυλικω ν ε ργων ή  εργασιω ν) και γ) Πιστοποιήτικο  Ποιο τήτας συ μφωνα με το 
ISO18001 ή  ισοδυ ναμο (Συστή ματα Διαχει ρισής Υγιεινή ς και Ασφα λειας στήν Εργασι α).  
 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωσή νομικου  προσω που, υποβα λλονται ήλεκτρονικα , στον φα κελο “Δικαιολογήτικα  
Προσωρινου  Αναδο χου, τα νομιμοποιήτικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκυ πτει ή εξουσι α υπογραφή ς 
του νομι μου εκπροσω που και τα οποι α πρε πει να ε χουν εκδοθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες 
πριν απο  τήν υποβολή  τους 120, εκτο ς αν συ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρουν 
συγκεκριμε νο χρο νο ισχυ ος. 
 
Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ συ στασής, 
2. Αντι γραφο του ισχυ οντος καταστατικου  με το ΦΕΚ στο οποι ο ε χουν δήμοσιευτει  ο λες οι 
με χρι σή μερα τροποποιή σεις αυτου  ή  επικυρωμε νο αντι γραφο κωδικοποιήμε νου 
καταστατικου  (εφο σον υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποι ο ε χει δήμοσιευτει  το πρακτικο  ΔΣ εκπροσω πήσής του νομικου  προσω που, 
4. Πρακτικο  Δ.Σ περι  ε γκρισής συμμετοχή ς στο διαγωνισμο , στο οποι ο μπορει  να περιε χεται 
και εξουσιοδο τήσή (εφο σον αυτο  προβλε πεται απο  το καταστατικο  του υποψήφι ου 
αναδο χου) για υπογραφή  και υποβολή  προσφορα ς σε περι πτωσή που δεν υπογρα φει ο ι διος 
ο νο μιμος εκπρο σωπος του φορε α τήν προσφορα  και τα λοιπα  απαιτου μενα ε γγραφα του 
διαγωνισμου  και ορι ζεται συγκεκριμε νο α τομο,  
5. Πιστοποιήτικο  αρμο διας δικαστική ς ή  διοικήτική ς αρχή ς περι  τροποποιή σεων του 
καταστατικου  / μή λυ σής τής εταιρει ας. 
 

Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταστατικου , με ο λα τα με χρι σή μερα τροποποιήτικα , ή  φωτοαντι γραφο 
επικυρωμε νου, απο  δικήγο ρο, κωδικοποιήμε νου καταστατικου , εφο σον υπα ρχει. 
2. Πιστοποιήτικα  αρμο διας δικαστική ς ή  διοικήτική ς αρχή ς περι  των τροποποιή σεων του 
καταστατικου . 
Σε περι πτωσή εγκατα στασής τους στήν αλλοδαπή , τα δικαιολογήτικα  συ στασή ς τους 
εκδι δονται με βα σή τήν ισχυ ουσα νομοθεσι α τής χω ρας που ει ναι εγκατεστήμε να, απο  τήν 
οποι α και εκδι δεται το σχετικο  πιστοποιήτικο . 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλο γους ή  διαθε τουν 
πιστοποι ήσή απο  οργανισμου ς πιστοποι ήσής που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιστοποι ήσής, κατα  τήν ε ννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιήτικο  εγγραφή ς εκδιδο μενο απο  τήν 
αρμο δια αρχή  ή  το πιστοποιήτικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ήσής.  
Στα πιστοποιήτικα  αυτα  αναφε ρονται τα δικαιολογήτικα  βα σει των οποι ων ε γινε ή εγγραφή  των 
εν λο γω οικονομικω ν φορε ων στον επι σήμο κατα λογο ή  ή πιστοποι ήσή και ή κατα ταξή στον εν 
λο γω κατα λογο. 
Η πιστοποιου μενή εγγραφή  στους επι σήμους καταλο γους απο  τους αρμο διους οργανισμου ς ή  το 
πιστοποιήτικο , που εκδι δεται απο  τον οργανισμο  πιστοποι ήσής, συνιστα  τεκμή ριο 
καταλλήλο τήτας ο σον αφορα  τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποι ες καλυ πτει ο επι σήμος 
κατα λογος ή  το πιστοποιήτικο . 
Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμους καταλο γους απαλλα σσονται απο  
τήν υποχρε ωσή υποβολή ς των δικαιολογήτικω ν που αναφε ρονται στο πιστοποιήτικο  εγγραφή ς 
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τους.  
 
(β) Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο σον υποβα λλουν 
«Ενήμερο τήτα Πτυχι ου»  εν ισχυ , απαλλα σσονται απο  τήν υποχρε ωσή υποβολή ς των 
δικαιολογήτικω ν 121: 
- απο σπασμα ποινικου  μήτρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τής παρου σας για τον Προ εδρο και 
Διευθυ νοντα Συ μβουλο εργολήπτική ς επιχει ρήσής.  Για τα λοιπα  με λή του Δ.Σ τής εταιρει ας, θα 
πρε πει να υποβλήθει  αυτοτελω ς απο σπασμα ποινικου  μήτρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα  δεν 
καλυ πτονται απο  τήν Ενήμερο τήτα Πτυχι ου.  
- φορολογική  και ασφαλιστική  ενήμερο τήτα του α ρθρου 23.3.(β) τής παρου σας.122 
- τα πιστοποιήτικα  απο  το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τής παρου σας 
υπο  τήν πρου πο θεσή ο μως ο τι καλυ πτονται πλή ρως (ο λες οι προβλεπο μενες περιπτω σεις) απο  
τήν Ενήμερο τήτα Πτυχι ου. 
- το πιστοποιήτικο  απο  το αρμο διο επιμελήτή ριο ο σον αφορα  το λο γο αποκλεισμου  του α ρθρου 
22. Α.4. (θ).123 
- το πιστοποιήτικο  τής αρμο διας αρχή ς για τήν ονομαστικοποι ήσή των μετοχω ν του α ρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ήσής  τής εργολήπτική ς επιχει ρήσής.  
   
Σε περι πτωσή που κα ποιο απο  τα ανωτε ρω δικαιολογήτικα  ε χει λή ξει, προσκομι ζεται το σχετικο  
δικαιολογήτικο  εν ισχυ . Εφο σον στήν Ενήμερο τήτα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρήτα  ο τι τα στελε χή 
του πτυχι ου του προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφε ρων 
προσκομι ζει επιπλε ον τής Ενήμερο τήτας Πτυχι ου, ασφαλιστική  ενήμερο τήτα για τα στελε χή αυτα .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στήν περι πτωσή που οικονομικο ς φορε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανο τήτες α λλων φορε ων, 
ή απο δειξή ο τι θα ε χει στή δια θεσή  του τους αναγκαι ους πο ρους, γι νεται με τήν υποβολή   σχετικου  
συμφωνήτικου  των φορε ων αυτω ν για τον σκοπο  αυτο .  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα  των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τους ακο λουθους ήλεκτρονικου ς 
υποφακε λους: 
(α)  υποφα κελο με τήν ε νδειξή «Δικαιολογήτικα  Συμμετοχή ς»  
 (β)  υποφα κελο με τήν ε νδειξή «Οικονομική  Προσφορα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογήτικα  Συμμετοχή ς» πρε πει, επι  ποινή  αποκλεισμου , 
να περιε χει124 τα ακο λουθα: 
 - α) το Τυποποιήμε νο Έντυπο Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετοχή ς, του α ρθρου 15 τής παρου σας.  
 
24.3 Ο ήλεκτρονικο ς υποφα κελος «Οικονομική  Προσφορα » περιε χει το ψήφιακα  υπογεγραμμε νο 
αρχει ο pdf, το οποι ο παρα γεται απο  το υποσυ στήμα, αφου  συμπλήρωθου ν καταλλή λως οι σχετικε ς 
φο ρμες.   
 

24.4 Στήν περι πτωσή που με τήν προσφορα  υποβα λλονται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  
γι νονται αποδεκτα  ει τε κατα  τα προβλεπο μενα στις διατα ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) 
ει τε και σε απλή  φωτοτυπι α, εφο σον συνυποβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή, στήν οποι α 
βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τους και ή οποι α φε ρει υπογραφή  μετα  τήν ε ναρξή τής 
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διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής (ή τοι μετα  τήν ήμερομήνι α ανα ρτήσής τής 
προκή ρυξής τής συ μβασής στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας αναφε ρει στήν προσφορα  του το τμή μα τής συ μβασής που 
προτι θεται να αναθε σει υπο  μορφή  υπεργολαβι ας σε τρι τους, καθω ς και τους υπεργολα βους που 
προτει νει. 
 
25.2. Η τή ρήσή των υποχρεω σεων τής παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο  υπεργολα βους δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή του κυρι ου αναδο χου. 
 
25.3. .................................................................... 126 
 
25.4 Η αναθε τουσα αρχή : 
α) επαλήθευ ει υποχρεωτικα  τή συνδρομή  των λο γων αποκλεισμου  του α ρθρου 22 Α τής παρου σας για 
τους υπεργολα βους και ο τι διαθε τουν τα αντι στοιχα προσο ντα για τήν εκτε λεσή του ε ργου που 
αναλαμβα νουν127 συ μφωνα με το α ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιήμε νο Έντυπο 
Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργολα βο, ο ταν απο  τήν 
ως α νω επαλή θευσή προκυ πτει ο τι συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου  του και ο τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στοιχα προσο ντα για τήν εκτε λεσή του ε ργου που αναλαμβα νει συ μφωνα με το α ρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς του δήμοπρατου μενου ε ργου, αποφασι στήκε με τήν αριθμ. ΣΑΕΠ 826 

έτους 2017 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού σύμφωνα με την αρ. 
πρ. 363/16-10-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, (ΑΔΑ:61ΠΠ7Λ1-ΗΙΡ)) .Απο φασή. 

 
26.2  Ο Κυ ριος του Έργου μπορει  να εγκαταστή σει για το ε ργο αυτο  Τεχνικο  Συ μβουλο.  Ο 
Ανα δοχος του ε ργου, ε χει τήν υποχρε ωσή να διευκολυ νει τις δραστήριο τήτες του Τεχνικου  
Συμβου λου, που πήγα ζουν απο  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτο ν.  
 
26.3...........................................................................................128 
 
  

………………………………………… 
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(Τόπος – Ημερομηνία) 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 

 

 

  

 

 

………………………… 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τήν αριθμο  πρωτ. ……………………………………………… απο φασή  

 
O Προ εδρος 

 

 
Τα Με λή 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 
 
 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ 
 
 
 

3. ΝΙΚΩΝ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ 
 
 
 

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 
 
 

5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 
 
 
 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 
 
 
 

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 

8. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ 
 
 
 

9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ 
 
 
 
     10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ 
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1    Για τήν ε ννοια των “κα τω των ορι ων” δήμοσι ων συμβα σεων , πρβ. α ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   
4412/2016.  

2 Συμπλήρω νονται τα στοιχει α τής αναθε τουσας αρχή ς. Επισήμαι νεται ο τι οι αναθε τοντες φορει ς 
δυ νανται να χρήσιμοποιου ν το παρο ν τευ χος διακή ρυξής για τις συμβα σεις που αναθε τουν 
συ μφωνα με τις διατα ξεις του Βιβλι ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγρα φεται ο κωδικο ς ταυτοποι ήσής τής διατιθε μενής πι στωσής (π.χ. κωδικο ς ενα ριθμου ε ργου 
στο ΠΔΕ ή  κωδικο ς πι στωσής του τακτικου  πρου πολογισμου  του φορε α υλοποι ήσής). Σε περι πτωσή 
συγχρήματοδοτου μενων ε ργων απο  πο ρους τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αναγρα φεται και ο τι τλος του 
Επιχειρήσιακου  Προγρα μματος του ΕΣΠΑ ή  α λλου συγχρήματοδοτου μενου απο  πο ρους ΕΕ 
προγρα μματος στο πλαι σιο του οποι ου ει ναι ενταγμε νο το δήμοπρατου μενο ε ργο. 

4 Συμπλήρω νεται ή επωνυμι α τής αναθε τουσας αρχή ς. 
5     Mε σω τής λειτουργικο τήτας ''Επικοινωνι α'' του υποσυστή ματος 
6  Πρβ. α ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκή ρυξή συ μβασής περιλαμβα νει κατ' ελα χιστον τις 

πλήροφορι ες που προβλε πονται στο Με ρος Γ΄ του Παραρτή ματος V του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισήμαι νεται ο τι, με χρι τήν ε κδοσή τυποποιήμε νου εντυ που προκή ρυξής συ μβασής 
για συμβα σεις κα τω των ορι ων, οι αναθε τουσες αρχε ς, μπορου ν να χρήσιμοποιου ν το αντι στοιχο 
τυποποιήμε νο ε ντυπο “Προκή ρυξή Συ μβασής”, αντλω ντας το απο  τή διαδρομή   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφω νοντα ς το 
αναλο γως. 

7 Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται ή νέα ήλεκτρονική υπήρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τή δύνατότήτα ήλεκτρονικής 
σύνταξής και διαχείρισής του Τυποποιήμένου Εντύπου Υπεύθυνής Δήλωσής (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 
δείτε τή σχετική ανακοίνωσή στή Διαδικτυακή Πύλή του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισήμαίνεται ότι ή χρήσή τής ως άνω υπήρεσίας για τή σύνταξή του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για 
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τή δυνατότήτα 
να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στήν ιστοσελίδα τής Αρχής στή διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8 Η περι πτωσή ι) συμπλήρω νεται και περιλαμβα νεται στή Διακή ρυξή, εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  
προβλε πει υποδει γματα εγγρα φων προς υποβολή  απο  τους οικονομικου ς φορει ς, π.χ εγγυήτικω ν 
επιστολω ν. 

9 Συμπλήρω νονται τυχο ν α λλα ε γγραφα συ μβασής ή  τευ χή που ή αναθε τουσα αρχή  κρι νει αναγκαι α 
με σκοπο  να περιγρα ψει ή  να προσδιορι σει στοιχει α τής συ μβασής ή  τής διαδικασι ας συ ναψής. 

10 Όταν ει ναι αδυ νατο να παρασχεθει  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρονική  προ σβασή σε 
ορισμε να ε γγραφα τής συ μβασής μπορει  να περιλήφθει  στο παρο ν α ρθρο τής διακή ρυξής προ βλεψή 

 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ο τι τα σχετικα  ε γγραφα τής συ μβασής θα διατεθου ν με με σα α λλα πλήν των ήλεκτρονικω ν (ο πως 
το ταχυδρομει ο ή  α λλο κατα λλήλο με σο ή  συνδυασμο ς ταχυδρομικω ν ή  α λλων καταλλή λων με σων 
και ήλεκτρονικω ν με σων). Στήν περι πτωσή αυτή   προτει νεται ή ακο λουθή διατυ πωσή: «Τα 
ακο λουθα ε γγραφα τής συ μβασής ........................... διατι θενται απο  …………………………., 
οδο ς …………………, πλήροφορι ες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, 
να λα βουν γνω σή των παρακα τω εγγρα φων τής συ μβασής ……, στα γραφει α τής αναθε τουσας 
αρχή ς κατα  τις εργα σιμες ήμε ρες και ω ρες.» 

11 Όταν δεν μπορει  να προσφερθει  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρονική  προ σβασή σε 
ορισμε να ε γγραφα τής συ μβασής, διο τι ή αναθε τουσα αρχή  προτι θεται να εφαρμο σει τήν παρ. 2 του 
α ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφε ρονται, στο παρο ν α ρθρο τής διακή ρυξής, τα με τρα προστασι ας 
του εμπιστευτικου  χαρακτή ρα των πλήροφοριω ν, τα οποι α απαιτου νται, και τον τρο πο με τον οποι ο 
ει ναι δυνατή  ή προ σβασή στα σχετικα  ε γγραφα.  Ενδεικτικα , λ.χ., ή αναθε τουσα αρχή  θα μπορου σε 
να αναφε ρει ο τι: “Ο οικονομικο ς φορε ας αναλαμβα νει τήν υποχρε ωσή να τήρή σει εμπιστευτικα  και 
να μή γνωστοποιή σει σε τρι τους (συμπεριλαμβανομε νων των εκπροσω πων του ελλήνικου  και 
διεθνου ς Τυ που), χωρι ς τήν προήγου μενή ε γγραφή συγκατα θεσή τής Αναθε τουσας Αρχή ς, τα 
ανωτε ρω ε γγραφα ή  πλήροφορι ες που προκυ πτουν απο  αυτα . Οι οικονομικοι  φορει ς διασφαλι ζουν 
τήν τή ρήσή των απαιτή σεων αυτω ν απο  το προσωπικο  τους, τους υπεργολα βους τους και κα θε 
α λλο τρι το προ σωπο που χρήσιμοποιου ν κατα  τήν ανα θεσή ή  εκτε λεσή τής συ μβασής. Για τον 
σκοπο  αυτο , κατα  τήν παραλαβή  των εγγρα φων τής συ μβασής, υποβα λλει υπευ θυνή δή λωσή του ν. 
1599/1986 με τήν οποι α δήλω νει τα ανωτε ρω”. 

12  Συμπλήρω νεται απο  τήν Αναθε τουσα Αρχή  με σαφή νεια συγκεκριμε νή ήμερομήνι α ( “εγκαι ρως, 
ή τοι ως τήν... ), προς αποφυγή  οιασδή ποτε συ γχυσής και αμφιβολι ας. 

13  Συμπλήρω νεται ή τε ταρτή ήμε ρα πριν απο  τή λή ξή τής προθεσμι ας του α ρθρου 14 τής παρου σας.Σε 
περι πτωσή που ή ήμε ρα αυτή  ει ναι αργι α, τι θεται ή προήγου μενή αυτή ς εργα σιμή ήμε ρα. Πρβλ και 
α ρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

14  Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
15   Σε περι πτωσή εφαρμογή ς τής διαδικασι ας του α ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 

“Ελευ θερή συμπλή ρωσή τιμολογι ου”, οι αναθε τουσες αρχε ς περιλαμβα νουν στήν εν λο γω 
περι πτωσή  (στ) αναφορα  για τήν υποβολή  του σχετικου  τιμολογι ου. 

16   Πρβ. α ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιή θήκε απο  το α ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

17   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 
και το α ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειω νεται ο τι ή προθεσμι α των 10 ήμερω ν που 
αναγρα φεται στο παρο ν σήμει ο αφορα  μο νο τον χρο νο υπογραφή ς τής ΥΔ και σε καμι α περι πτωσή 
δεν συνδε εται με τήν συνολική  προθεσμι α υποβολή ς των προσφορω ν με τήν ε ννοια ο τι οι 
οικονομικοι  φορει ς ε χουν τή δυνατο τήτα να υποβα λλουν τήν προσφορα  τους οποτεδή ποτε κατα  
τήν ως α νω προθεσμι α. 

18 Επισήμαι νεται ο τι, ως προς τις προθεσμι ες  για τήν ολοκλή ρωσή των ενεργειω ν τής Επιτροπή ς 
Διενε ργειας Διαγωνισμου  ισχυ ουν τα οριζο μενα στο α ρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποι ο 
προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιή θήκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

19   Πρβ α ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 ο πως προστε θήκε με τήν παρ. 28 του α ρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιή θήκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

20  Επισήμαι νεται ο τι αν ή αναθε τουσα αρχή  θεωρή σει ο τι προσφορε ς φαι νονται ασυνή θιστα χαμήλε ς, 
απαιτει  απο  τους οικονομικου ς φορει ς να εξήγή σουν τήν τιμή  ή  το κο στος που προτει νουν στήν 
προσφορα  τους, εντο ς αποκλειστική ς προθεσμι ας, κατα  ανω τατο ο ριο δε κα ήμερω ν απο  τήν 
κοινοποι ήσή τής σχετική ς προ σκλήσής. Στήν περι πτωσή αυτή  εφαρμο ζονται τα α ρθρα 88 και 89 
του ν. 4412/2016. 

21  Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

23 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως αντικαταστα θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. β του 
ν. 4605/19. 
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24 Με τήν επιφυ λαξή των παρ. 7 και 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λή ψή επανορθωτικω ν 

με σων ). 
25 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
26 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 

ν. 4605/19. 
27 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
28 Η απο φασή κατακυ ρωσής κοινοποιει ται στον προσωρινο  ανα δοχο: 1) στήν περι πτωσή υποβολή ς  

υπευ θυνής δή λωσής, μετα  τον ε λεγχο αυτή ς και τή διαπι στωσή τής ορθο τήτα ς τής απο  τήν 
Επιτροπή  Διαγωνισμου  κατα  το α ρθρο 4.2 ε' πρω το εδα φιο, και 2) στήν περι πτωσή που δεν 
απαιτει ται ή υποβολή  υπευ θυνής δή λωσής, μετα  τήν ολοκλή ρωσή του ελε γχου των 
δικαιολογήτικω ν του προσωρινου  αναδο χου κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 α' ε ως δ' τής 
παρου σας και τήν α πρακτή πα ροδο τής προθεσμι ας α σκήσής προδικαστική ς προσφυγή ς. 

29   Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

30 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθήκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

31 Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 
33 Πρβλ. α ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
34  Πρβ. α ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
35 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 ε ως 3 του ν. 4412/2016. 
36 Πρβ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε απο  το α ρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
37  Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο πως τροποποι ήθήκε με το α ρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
38 Τι θεται μο νο εφο σον προ κειται για συγχρήματοδοτου μενο ε ργο απο  πο ρους τής Ευρωπαι κή ς 

Ένωσής. 
39 Τι θεται μο νο εφο σον επιλεγει  ή διενε ργεια κλή ρωσής για τή συγκρο τήσή συλλογικω ν οργα νων. 
40 Απο  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι ο με το α ρθρο 13 καταργει  το π.δ 

113/2010. 
41 Τι θεται μο νο ο ταν εκ του συμβατικου  ποσου  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι ς ΦΠΑ), προκυ πτει υποχρε ωσή 

ονομαστικοποπι ήσής των μετοχω ν των Α.Ε. 
42 Νο μοι, ΠΔ και υπουργικε ς αποφα σεις που εκδι δονται μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής τής 

συ μβασής συ μφωνα με το α ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελου ν με ρος του εφαρμοστε ου 
θεσμικου  πλαισι ου τής. 

43 Όταν προ κειται για συγχρήματοδοτου μενο απο  τήν Ε.Ε. ε ργο, του το να αναγρα φεται στή                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακή ρυξή και ειδικο τερα να αναγρα φεται ο τι τλος τής Πρα ξής και του Επιχειρήσιακου  
Προγρα μματος στο πλαι σιο του οποι ου ει ναι ενταγμε νο το δήμοπρατου μενο ε ργο, καθω ς και τα 
ποσοστα  συγχρήματοδο τήσής τής δαπα νής του ε ργου απο  εθνικου ς και ενωσιακου ς πο ρους (με 
αναφορα  στο διαρθρωτικο  ταμει ο). Επι σής, ή σχετική  συμπλή ρωσή ακολουθει  τή διακριτή  ορολογι α 
Συλλογικε ς Αποφα σεις ( ΣΑ ) ε ργων  ή  ΚΑΕ, ανα λογα τήν πήγή  χρήματοδο τήσής (ΠΔΕ ή  Τακτικο ς 
πρου πολογισμο ς). Για το ζή τήμα τής  ανα λήψής δαπανω ν δήμοσι ων επενδυ σεων,  βλ. και α ρθρο 5 
του π.δ. 80/2016. 

44 Οι κρατή σεις προσαρμο ζονται ανα λογα με τον φορε α εκτε λεσής του ε ργου. 
45  Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 ε βδομο εδα φιο του ν. 4013/2011, ο πως αντικαταστα θήκε απο  το α ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
46  Ή/και ή Επιτροπή  Διαγωνισμου , κατα  περι πτωσή (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
47   Πρβλ. ομοι ως προήγου μενή υποσήμει ωσή. 
48  Συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα λήψή υποχρεω σεων απο  τους διατα κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακήρυ ξεις, οι αποφα σεις ανα θεσής και οι συμβα σεις που συνα πτονται για λογαριασμο  
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των φορε ων Γενική ς Κυβε ρνήσής αναφε ρουν απαραι τήτα τον αριθμο  και τή χρονολογι α τής 
απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής, τον αριθμο  καταχω ρισή ς τής στα λογιστικα  βιβλι α του οικει ου 
φορε α, καθω ς και τον αριθμο  τής απο φασής ε γκρισής τής πολυετου ς ανα λήψής σε περι πτωσή που 
ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσο τερα του ενο ς οικονομικα  ε τή.". Επι σής, συ μφωνα με το α ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ι διου π.δ : “Διακήρυ ξεις, ο που απαιτει ται, και αποφα σεις ανα θεσής που εκδι δονται και 
συμβα σεις που συνα πτονται απο  φορει ς τής Γενική ς Κυβε ρνήσής ει ναι α κυρες, εφο σον δεν ε χει 
προήγήθει  αυτω ν ή ε κδοσή τής απο φασής ανα λήψής υποχρε ωσής του α ρθρου 2, παρ. 2 του 
παρο ντος. "Πρβλ. και α ρθρο 5 του ως α νω διατα γματος “Ανα λήψή δαπανω ν δήμοσι ων επενδυ σεων”. 

49  Σε περι πτωσή που περιλαμβα νονται τυχο ν δικαιω ματα προαι ρεσής, διαμορφω νεται αναλο γως ή 
εκτιμω μενή αξι α τής συ μβασής (πρου πολογισμο ς δήμοπρα τήσής) και το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

50 Το ποσο  των απρο βλεπτων δαπανω ν επαναυ πολογι ζεται κατα  τήν υπογραφή  τής συ μβασής, 
ανα λογα με τήν προσφερθει σα ε κπτωσή, ω στε να διατήρει ται ή εν λο γω ποσοστιαι α αναλογι α του 
15% επι  τής δαπα νής εργασιω ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με τήν παρα γραφο 3 του α ρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

51 Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
52 Η αναθε τουσα αρχή  διαμορφω νει το παρο ν σήμει ο τής διακή ρυξής, ανα λογα με το αν αποφασι σει να 

υποδιαιρε σει τή συ μβασή σε περισσο τερα τμή ματα/ε ργα ή  ο χι, ή τοι να τα αναθε σει ως ενιαι ο 
συ νολο. Στήν περι πτωσή που επιλε ξει να μήν υποδιαιρε σει σε τμή ματα, αναφε ρει, στο παρο ν σήμει ο 
τής διακή ρυξής, τους βασικου ς λο γους τής απο φασή ς τής αυτή ς (πρβλ. α ρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

53  ο πως συμπλήρω θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
54 Μπορει  ή ε ναρξή τής προθεσμι ας να ορι ζεται διαφορετικα ,  αν λο γου χα ρή δεν προβλε πεται ή α μεσή 

ε ναρξή των εργασιω ν (α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
55 Με τήν επιφυ λαξή τής επο μενής υποσήμει ωσής. 
56  Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορει  να επιτρε πουν τήν υποβολή  εναλλακτικω ν προσφορω ν και στήν 

περι πτωσή αυτή  προσαρμο ζεται αντιστοι χως το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
57  Το ποσοστο  τής εγγυ ήσής συμμετοχή ς δεν μπορει  να υπερβαι νει το 2% τής εκτιμω μενής αξι ας τής 

συ μβασής, χωρι ς το Φ.Π.Α., με ανα λογή στρογγυλοποι ήσή μή συνυπολογιζομε νων των δικαιωμα των 
προαι ρεσής και παρα τασής τής συ μβασής (Πρβ α ρθρο 72 παρ. 1 περ. α, ο πως τροποποιή θήκε με τήν 
παρ. 5α του  α ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

58 Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκε  με τήν περ. 4 του α ρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ του α ρθρου 43 του ν. 4605/2019  

59 Εφο σον συντρε χει περι πτωσή, κατα  το α ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο τε μνήμονευ ονται και οι 
απαραι τήτες λεπτομε ρειες.  

60 Συμπλήρω νεται αν προβλε πεται ή  ο χι ή χορή γήσή προκαταβολή ς.  Συ μφωνα με τήν παρα γραφο 10 
εδ. α του α ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο πως προστε θήκε με τήν παρ. 3 του α ρθρου 242 του ν. 
4072/2012), στις περιπτω σεις συγχρήματοδοτου μενων δήμο σιων ε ργων στις διακήρυ ξεις 
υποχρεωτικα  περιλαμβα νεται δυνατο τήτα χορή γήσής προκαταβολή ς. Η υποχρε ωσή αυτή  
εξακολουθει  να ισχυ ει και για τα προγρα μματα τής περιο δου 2014-2020 δυνα μει τής παρ. 15 του 
α ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

61 Εφο σον προβλε πεται προκαταβολή  συμπλήρω νονται οι ο ροι για τήν εγγυήτική  επιστολή  
προκαταβολή ς. Επισήμαι νεται ο τι ή εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καλυ πτει και τήν παροχή  ισο ποσής 
προκαταβολή ς προς τον ανα δοχο, χωρι ς να απαιτει ται ή κατα θεσή εγγυ ήσής προκαταβολή ς. Στήν 
περι πτωσή που με τήν παρου σα ορι ζεται  μεγαλυ τερο υ ψος προκαταβολή ς (πχ 15%), αυτή  
λαμβα νεται με τήν κατα θεσή απο  τον ανα δοχο εγγυ ήσής προκαταβολή ς που θα καλυ πτει τή 
διαφορα  μεταξυ  του ποσου  τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής και του ποσου  τής καταβαλλο μενής 
προκαταβολή ς (παρ. 1 δ α ρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

62  Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να ζήτου ν απο  τους προσφε ροντες να παρα σχουν «Εγγυ ήσή καλή ς 
λειτουργι ας» για τήν αποκατα στασή των ελαττωμα των που ανακυ πτουν ή  των ζήμιω ν που 
προκαλου νται απο  δυσλειτουργι α των ε ργων κατα  τήν περι οδο εγγυ ήσής καλή ς λειτουργι ας, 
εφο σον προβλε πεται στα ε γγραφα τής συ μβασής. Το υ ψος τής εγγυ ήσής καλή ς λειτουργι ας 
συμπλήρω νεται σε συγκεκριμε νο χρήματικο  ποσο .  Οι εγγυήτικε ς επιστολε ς καλή ς λειτουργι ας 
περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στήν παρα γραφο 15.2 τής παρου σας και 
επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τι τλο τής σχετική ς συ μβασής. 
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63 Τα γραμμα τια συ στασής χρήματική ς παρακαταθή κής του Ταμει ου Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, 

για τήν παροχή  εγγυή σεων συμμετοχή ς και καλή ς εκτε λεσής (εγγυοδοτική  παρακαταθή κή) 
συστή νονται συ μφωνα με τήν ειδική  νομοθεσι α που  διε πει αυτο  και ειδικο τερα βα σει του α ρθρου 
4 του π.δ τής 30 Δεκεμβρι ου 1926/3 Ιανουαρι ου 1927 (“Περι  συστα σεως και αποδο σεως 
παρακαταθήκω ν και καταθε σεων παρα  τω Ταμει ω Παρακαταθήκω ν και Δανει ων”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

64 Πρβλ. και τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.1.ζ. τής παρου σας, ως προς τις εγγυή σεις 
συμμετοχή ς. 

65  Η ελα χιστή προθεσμι α παραλαβή ς των προσφορω ν καθορι ζεται συ μφωνα με το α ρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, ο πως αυτο  τροποποιή θήκε με τήν παρ. 19 του α ρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

66 Προτει νεται οι αναθε τουσες αρχε ς να ορι ζουν τήν ήμερομήνι α ήλεκτρονική ς αποσφρα γισής των 
προσφορω ν μετα  τήν παρε λευσή τριω ν εργασι μων ήμερω ν απο  τήν καταλήκτική  ήμερομήνι α 
υποβολή ς των προσφορω ν, προκειμε νου να ε χει προσκομιστει  απο  τους συμμετε χοντες και ή 
πρωτο τυπή εγγυ ήσή συμμετοχή ς, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 3.5. περ. β τής 
παρου σας. 

67 Ορι ζεται ο χρο νος απο  τήν Αναθε τουσα Αρχή  κατ΄ εκτι μήσή των ιδιαιτεροτή των τής διαδικασι ας. 
Για τον καθορισμο  του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

68  Πρβ. υποσήμει ωσή για προκή ρυξή συ μβασής στο α ρθρο 2.1 τής παρου σας. 
69 Συ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α ρθρου 377 καθω ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει  ή υποχρε ωσή δήμοσι ευσής προκή ρυξής συ μφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 α ρθρου 15 ν. 3669/2008 με χρι τήν  31/12/2017 σε δυ ο ήμερή σιες εφήμερι δες και στον 

περιφερειακο  και τοπικο  τυ πο με χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενο τήτα Δ τής εγκυκλι ου με αριθ. Ε. 

16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
70 Πρβλ. α ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  επιλε ξει τή διαβου λευσή επι  των 

δήμοσιευμε νων εγγρα φων τής συ μβασής συ μφωνα προς τα οριζο μενα στο α ρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπλήρω νεται το α ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχι α με το α ρθρο 20Α του τευ χους διακή ρυξής συ μβασής 
ε ργου με αξιολο γήσή μελε τής (μελετοκατασκευή )  

71 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ο τι οι αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να καλου ν 
συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α του ΜΕΕΠ.  

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

4497/2017. Επισήμαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφοράς σε “τελεσίδική καταδικαστική απόφασή”, 
δεδομένής τής ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τή φράσή “αμετάκλήτή καταδικαστική 
απόφασή”, ή δε σχετική δήλωσή του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλήτες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

74 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 τελευται α δυ ο εδα φια του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιή θήκαν με το α ρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

75 Πρβ. α ρθρο 73 παρ. 2 περι πτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποι α προστε θήκε με το α ρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

76  Επισήμαι νεται ο τι ή εν λο γω προ βλεψή για παρε κκλισή απο  τον υποχρεωτικο  αποκλεισμο   αποτελει  
δυνατο τήτα τής αναθε τουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περι πτωσή που 
δεν επιθυμει  να προβλε ψει τή σχετική  δυνατο τήτα, ή αναθε τουσα αρχή  διαγρα φει τήν  παρα γραφο 
αυτή . 

77 Επισήμαι νεται ο τι  ή εν λο γω προ βλεψή για παρε κκλισή απο  τον υποχρεωτικο  αποκλεισμο   αποτελει  
δυνατο τήτα τής αναθε τουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περι πτωσή που 
δεν επιθυμει  να προβλε ψει τή σχετική  δυνατο τήτα, ή αναθε τουσα αρχή  διαγρα φει τήν παρα γραφο  
αυτή . 

78  Οι λο γοι τής παραγρα φου 22.Α.4. αποτελου ν δυνήτικου ς λο γους αποκλεισμου  συ μφωνα με το 
α ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεια, ή αναθε τουσα αρχή  δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσο τερους, ο λους ή  ενδεχομε νως και κανε ναν απο  τους λο γους αποκλεισμου  συνεκτιμω ντας τα 
ιδιαι τερα χαρακτήριστικα  τής υπο  ανα θεσή συ μβασής (εκτιμω μενή αξι α αυτή ς, ειδικε ς περιστα σεις 
κλπ), με σχετική  προ βλεψή στο παρο ν σήμει ο τής διακή ρυξής.  

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ





43 

 
79  Σήμειω νεται ο τι ο ανωτε ρω εθνικο ς λο γος αποκλεισμου  τι θεται στή διακή ρυξή μο νο για συμβα σεις 

ε ργων πρου πολογισμου  εκτιμω μενής αξι ας ανω τερής του 1.000.000,00 ευρω   και στήν περι πτωσή 
αυτή  συμπλήρω νεται στο Με ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

80  Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποι α προστε θήκε με το α ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επι σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφο τής Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα  με τήν απο φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρι ου 2018 στήν υπο θεσή C-124/2017 Vossloh, 
ιδι ως σκε ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

81  Υπενθυμι ζεται ο τι  αναφορα  στήν παρα γραφο 22.Α.4 θα γι νει μο νο στήν περι πτωσή που ή 
Αναθε τουσα Αρχή  επιλε ξει κα ποιον απο  τους δυνήτικου ς λο γους αποκλεισμου . 

82  Επισήμαι νεται ο τι ο λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς, πλήν τής καταλλήλο τήτας για τήν α σκήσή 
επαγγελματική ς δραστήριο τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ει ναι 
προαιρετικα  για τήν αναθε τουσα αρχή  και πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογα με το 
αντικει μενο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτωσή, πρε πει να 
διαμορφω νονται κατα  τρο πο, ω στε να μήν περιορι ζεται δυσανα λογα ή συμμετοχή  των 
ενδιαφερο μενων οικονομικω ν φορε ων στους διαγωνισμου ς. Κατα  το στα διο του προσδιορισμου  
των κριτήρι ων καταλλήλο τήτας των υποψήφι ων, ει ναι αναγκαι ο να τήρου νται απο  τις αναθε τουσες 
αρχε ς, οι θεμελιω δεις ενωσιακε ς αρχε ς, ιδι ως ή αρχή  τής ι σής μεταχει ρισής των συμμετεχο ντων, τής 
αποφυγή ς των διακρι σεων, τής διαφα νειας και τής ανα πτυξής του ελευ θερου ανταγωνισμου . Τα 
κριτή ρια επιλογή ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα ζονται κατα  τή διαδικασι α ελε γχου τής 
καταλλήλο τήτας του προσφε ροντος να εκτελε σει τή συ μβασή (κριτή ρια “on/off”).  

83  Επισήμαι νεται ο τι οι αναθε τουσες αρχε ς δεν μπορου ν να καλου ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο πως ισχυ ουν δυνα μει του α ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε ως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και α ρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, ο πως αντικαταστα θήκε με το α ρθρο 119 παρ. 5 περ. ή' του ν. 4472/2017). 

84 Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επιβα λλουν απαιτή σεις που να διασφαλι ζουν ο τι οι οικονομικοι  
φορει ς διαθε τουν τήν αναγκαι α οικονομική  και χρήματοδοτική  ικανο τήτα για τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες οι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευται ο εδα φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο γω 
απαιτή σεις καθορι ζονται περιγραφικα  στο παρο ν σήμει ο, χωρι ς παραπομπή  σε τα ξεις/πτυχι α του 
ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτωσή και με χρι τήν κατα ργήσή των α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 3669/2008 και 
τήν ε ναρξή ισχυ ος του π.δ. του α ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ο τι, εφο σον ή 
αναθε τουσα αρχή  επιλε ξει τήν παραπομπή  σε τα ξεις/πτυχι α του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο  των 
απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικε ς επιχειρή σεις, πρε πει να περιγρα ψει 
αναλυτικα  τις αντι στοιχες απαιτή σεις και για τις αλλοδαπε ς εργολήπτικε ς επιχειρή σεις. 

85 Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να επιβα λλουν απαιτή σεις που να διασφαλι ζουν ο τι οι οικονομικοι  
φορει ς διαθε τουν τήν αναγκαι α τεχνική  και επαγγελματική  ικανο τήτα για τήν εκτε λεσή τής 
συ μβασής. Όλες οι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τελευται ο εδα φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο γω 
απαιτή σεις καταρχα ς καθορι ζονται περιγραφικα  στο παρο ν σήμει ο, χωρι ς παραπομπή  σε 
τα ξεις/πτυχι α του ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγορι ες του ΜΕΚ. Σε κα θε περι πτωσή και με χρι τήν 
κατα ργήσή των α ρθρων 80 ε ως 110 του ν. 3669/2008 και τήν ε ναρξή ισχυ ος του π.δ. του α ρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ο τι,  εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  επιλε ξει τήν 
παραπομπή  σε τα ξεις/πτυχι α του ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγορι ες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο  
των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικε ς επιχειρή σεις (πχ. στελε χωσή), 
πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στοιχες απαιτή σεις και για τις αλλοδαπε ς εργολήπτικε ς 
επιχειρή σεις.  

86 Προαιρετική  επιλογή : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτική  ευχε ρεια τής αναθε τουσας αρχή ς και 
συμπλήρω νεται συ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ο τι ο λες οι απαιτή σεις 
πρε πει να σχετι ζονται και να ει ναι ανα λογες με το αντικει μενο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

87  Το εδα φιο αυτο  προστι θεται κατα  τήν κρι σή τής αναθε τουσας αρχή ς συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, α λλως διαγρα φεται. 

88  Προαιρετική  επιλογή . Συ μφωνα με το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν περι πτωσή 
συμβα σεων ε ργων οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να απαιτου ν τήν εκτε λεσή ορισμε νων κρι σιμων 
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καθήκο ντων απευθει ας απο  τον ι διο τον προσφε ροντα ( προαιρετική  σήμει ωσή του ανωτε ρω 
εδαφι ου). 

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

90 Πρβ α ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή οποι α προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σήμειω νεται ο τι ή προθεσμι α των 10 ήμερω ν που αναγρα φεται στο παρο ν σήμει ο αφορα  μο νο τον 
χρο νο υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και σε καμι α περι πτωσή δεν συνδε εται με τή συνολική  προθεσμι α 
υποβολή ς των προσφορω ν, με τήν ε ννοια ο τι οι οικονομικοι  φορει ς ε χουν τή δυνατο τήτα να 
υποβα λλουν τήν προσφορα  τους οποτεδή ποτε κατα  τήν ως α νω προθεσμι α. 

91  Επισήμαι νεται ο τι ή ανωτε ρω δυνατο τήτα εναπο κειται στή διακριτική  ευχε ρεια του οικονομικου  
φορε α. Εξακολουθει  να υφι σταται ή δυνατο τήτα να υπογρα φεται το ΤΕΥΔ απο  το συ νολο των 
φυσικω ν προσω πων που αναφε ρονται στα τελευται α δυ ο εδα φια του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, ο πως τροποποιή θήκαν με το α ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

92  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι ο προστε θήκε με το α ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
93  Η υποχρεωτική  αντικατα στασή του τρι του, ως προς τήν παρ. 4, εναπο κειται στή διακριτική  

ευχε ρεια τής αναθε τουσας αρχή ς, εφο σον δε δεν τήν επιθυμει , απαλει φεται ή αναφορα  στήν παρ. 4 
στο παρο ν σήμει ο. Πρβλ. α ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

94 Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερι πτωσή αε του ν. 4605/2019..   

95 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 

96  Εφιστα ται ή προσοχή  των αναθετουσω ν αρχω ν στο ο τι πρε πει να ζήτει ται ή προσκο μισή 
δικαιολογήτικω ν προς απο δειξή μο νο των λο γων αποκλεισμου  και των κριτήρι ων επιλογή ς που 
ε χουν τεθει  στήν παρου σα διακή ρυξή. Επισήμαι νεται, περαιτε ρω, ο τι, ή αναθε τουσα αρχή  δυ ναται, 
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτει  απο  προσφε ροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικο  σήμει ο 
κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, να υποβα λλουν ο λα ή  ορισμε να δικαιολογήτικα , ο ταν αυτο  
απαιτει ται για τήν ορθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 

97 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019 

98  Συ μφωνα με το α ρθρο 73 παρ. 2 τελευται ο εδα φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο ς φορε ας 
ει ναι Έλλήνας πολι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  του στήν Ελλα δα, οι υποχρεω σεις του που αφορου ν 
τις εισφορε ς κοινωνική ς ασφα λισής καλυ πτουν το σο τήν κυ ρια ο σο και τήν επικουρική  ασφα λισή."  

99  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 

100  Λαμβανομε νου υπο ψή του συ ντομου, σε πολλε ς περιπτω σεις, χρο νου ισχυ ος των πιστοποιήτικω ν 
φορολογική ς ενήμερο τήτας, οι οικονομικοι  φορει ς μεριμνου ν να αποκτου ς εγκαι ρως πιστοποιήτικα  
που να καλυ πτουν και τον χρο νο υποβολή ς τής προσφορα ς, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα 
στο α ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμε νου να τα υποβα λουν, εφο σον αναδειχθου ν προσωρινοι  
ανα δοχοι. Τα εν λο γω πιστοποιήτικα  υποβα λλονται μαζι  με τα υπο λοιπα αποδεικτικα  με σα του 
α ρθρου 23 απο  τον προσωρινο  ανα δοχο με σω τής λειτουργικο τήτας τής «Επικοινωνι ας» του 
υποσυστή ματος. 

101 Οι υπευ θυνες δήλω σεις του παρο ντος τευ χους φε ρουν εγκεκριμε νή προήγμε νή ήλεκτρονική  
υπογραφή  ή  προήγμε νή ήλεκτρονική  υπογραφή  που υποστήρι ζεται απο  εγκεκριμε νο πιστοποιήτικο  
(Πρβλ. α ρθρο 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

102  Πρβλ. ομοι ως  ως α νω υποσήμει ωσή για τα πιστοποιήτικα  φορολογική ς ενήμερο τήτας 
103 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 
104 Πρβ α ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
105  Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τήν επιλε ξει ως λο γο αποκλεισμου . 
106 Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019 
107  Με εκτυ πωσή τής καρτε λας “Στοιχει α Μήτρω ου/ Επιχει ρήσής”, ο πως αυτα  εμφανι ζονται στο 
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taxisnet. 

108 Η πλατφο ρμα τής Ευρωπαι κή ς Επιτροπή ς eCertis για τήν αναζή τήσή ισοδυ ναμων πιστοποιήτικω ν 
α λλων κρατω ν-μελω ν τής Ε.Ε ει ναι διαθε σιμή, χωρι ς κο στος, στή διαδρομή . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι νεται ο τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ει ναι ο αρμο διος εθνικο ς 
φορε ας για τήν καταχω ρήσή και τή ρήσή των στοιχει ων του eCertis για τήν Ελλα δα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο  ε γγραφο τής Αρχή ς στον ακο λουθο συ νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

109  Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τις επιλε ξει, ο λες ή  κα ποια/ες εξ αυτω ν, ως λο γους αποκλεισμου . 
110  Επισήμαι νεται ο τι ή αναθε τουσα αρχή , εφο σον μπορε σει να αποδει ξει, με κατα λλήλα με σα, ο τι 

συντρε χει κα ποια απο  τις περιπτω σεις αυτε ς, αποκλει ει οποιονδή ποτε οικονομικο  φορε α απο  τή 
συμμετοχή  στή διαδικασι α συ ναψής τής δήμο σιας συ μβασής.  

111 Εφο σον ή αναθε τουσα αρχή  τήν επιλε ξει ως λο γο αποκλεισμου . 
112 Η υποχρε ωσή προσκο μισής δικαιολογήτικω ν ονομαστικοποι ήσής μετοχω ν, εφο σον προ κειται για 

συμβα σεις εκτιμω μενής αξι ας α νω του 1.000.000,00 ευρω , αφορα  μο νο στις ανω νυμες εταιρει ες που 
λαμβα νουν με ρος στο διαγωνισμο , ει τε προ κειται για μεμονωμε νους υποψή φιους, ει τε για με λή 
ενω σεων Εξαιρου νται τής υποχρε ωσής αυτή ς οι εταιρει ες που ει ναι εισήγμε νες στο Χρήματιστή ριο 
τής χω ρας εγκατα στασή ς τους και υποβα λλουν περι  του του υπευ θυνή δή λωσή του νομι μου 
εκπροσω που τους. 

113 Πρβ παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019 

114  Εφο σον συντρε χει περι πτωσή λο γω του πρου πολογισμου  τής συ μβασής, πρε πει να προβλε πεται 

και ή δυνατο τήτα συμμετοχή ς επιχειρή σεων εγγεγραμμε νων στα Νομαρχιακα  Μήτρω α (βλε πετε 

α ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν περι πτωσή αυτή  να τι θεται ή αντι στοιχή προ βλεψή. 
115 ή οποι α εκδι δεται συ μφωνα με τις ειδικε ς διατα ξεις του ν. 3669/2008 και φε ρει συγκεκριμε νο χρο νο 

ισχυ ος. 
116 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.  
117  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο πως ισχυ ουν δυνα μει του α ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ε ως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμο  με το α ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
118  Πρβλ. ομοι ως προήγου μενή υποσήμει ωσή 
119 Εφο σον ε χει αναφερθει  σχετική  απαι τήσή στο α ρθρο 22.Ε συμπλήρω νεται αναλο γως συ μφωνα με 

το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
120 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο πως αυτή  προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερι πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 
121  Συ μφωνα με τή δια ταξή του α ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμετοχή  σε 

διαγωνισμου ς δήμοσι ων ε ργων χορήγει ται σε κα θε εργολήπτική  επιχει ρήσή εγγεγραμμε νή στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερο τήτα πτυχι ου», ή οποι α, σε συνδυασμο  με τή βεβαι ωσή εγγραφή ς που εκδι δεται 
απο  τήν υπήρεσι α τή ρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «επι σήμο κατα λογο αναγνωρισμε νων 
εργολήπτω ν» [...] και απαλλα σσει τις εργολήπτικε ς επιχειρή σεις απο  τήν υποχρε ωσή να καταθε τουν 
τα επιμε ρους δικαιολογήτικα  στους διαγωνισμου ς.” Επισήμαι νεται ο τι, συ μφωνα με το α ρθρο 22 
( Τροποποιή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρω το εδα φιο τής 
περι πτωσής 31 τής παραγρα φου 1 του α ρθρου 377 αντικαθι σταται ως εξή ς: «31) του Ν. 3669/2008 
(Α΄ 116), πλήν των α ρθρων 80 ε ως 110, τα οποι α παραμε νουν σε ισχυ  με χρι τήν ε κδοσή του 
προεδρικου  διατα γματος του α ρθρου 83, των παραγρα φων 4 και 5 του α ρθρου 20 και τής 
παραγρα φου 1 α του α ρθρου 176». 

122 Στήν περι πτωσή ο μως που ή Ενήμερο τήτα Πτυχι ου δεν καλυ πτει τις εισφορε ς επικουρική ς 
ασφα λισής, τα σχετικα  δικαιολογήτικα  υποβα λλονται ξεχωριστα . 

123 Μο νο στήν περι πτωσή που ε χει επιλεγει  απο  τήν αναθε τουσα αρχή  ως λο γος αποκλεισμου . 
124 Επισήμαι νεται ο τι ο οικονομικο ς φορε ας παρα γει απο  το υποσυ στήμα το ήλεκτρονικο  αρχει ο 
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«εκτυπω σεις» των Δικαιολογήτικω ν Συμμετοχή ς σε μορφή  αρχει ου Portable Document Format 
(PDF), το οποι ο υπογρα φεται με εγκεκριμε νή προήγμε νή ήλεκτρονική  υπογραφή  ή  προήγμε νή 
ήλεκτρονική  υπογραφή  με χρή σή εγκεκριμε νων πιστοποιήτικω ν και επισυνα πτεται στον 
(υπο)φακε λο τής προσφορα ς «Δικαιολογήτικα  Συμμετοχή ς» (Πρβλ α ρθρο 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

125 Πρβ. α ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο πως προστε θήκε με το α ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιή θήκε απο  το α ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

126 Οι αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να προβλε πουν στα ε γγραφα τής συ μβασής ο τι, κατο πιν αιτή ματος 
του υπεργολα βου και εφο σον ή φυ σή τής συ μβασής το επιτρε πει, ή αναθε τουσα αρχή  καταβα λλει 
απευθει ας στον υπεργολα βο τήν αμοιβή  του για τήν εκτε λεσή προμή θειας, υπήρεσι ας ή  ε ργου, 
δυνα μει συ μβασής υπεργολαβι ας με τον ανα δοχο. Στήν περι πτωσή αυτή , στα ε γγραφα τής 
συ μβασής καθορι ζονται τα ειδικο τερα με τρα ή  οι μήχανισμοι  που επιτρε πουν στον κυ ριο ανα δοχο 
να εγει ρει αντιρρή σεις ως προς αδικαιολο γήτες πλήρωμε ς, καθω ς και οι ρυθμι σεις που αφορου ν 
αυτο ν τον τρο πο πλήρωμή ς. Στήν περι πτωσή αυτή  δεν αι ρεται ή ευθυ νή του κυ ριου αναδο χου. 
Συμπλήρω νεται αναλο γως.  

127 Πρβλ και α ρθρο 165 ν. 4412/2016. 
128 Εφο σον στή Διακή ρυξή τι θενται επιπλε ον ο ροι τεχνική ς ικανο τήτας, αναφε ρεται ή σχετική  

απο φασή του Υπουργου  Υποδομω ν και Μεταφορω ν, ο πως απαιτει ται απο  το α ρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ή  ή αντι στοιχή απο φασή του α ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλε ον ο ρους 
τεχνική ς και οικονομική ς ικανο τήτας. 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα128  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής: [ 3013314  ] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης Γυθείου/ 

Σπάρτη/23100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σαραντάκου Σταυρούλα] 

- Τηλέφωνο: [27313 63159] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.sarantakou@lakonia.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):  

Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Συρματοκιβωτίων Ρασίνας       [45246000 Έργα 

Ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα.]  

Κωδικός ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ: [...20PROC006192890..] 

Κωδικός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  στο ΚΗΜΔΗΣ: [...............................] 

 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [έργα] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι128 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση128; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»128 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ





49 

 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο128: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους128; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

ΑΔΑ: ΩΕΒ37Λ1-ΚΡΖ





50 

 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ128  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
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οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες128 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση128· 

8. δωροδοκία128,128· 

9. απάτη128· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες128· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας128· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων128. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου128 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

[] Ναι [] Όχι 
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απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]128 

Εάν ναι, αναφέρετε128: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]128 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)128; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν128: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης128, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  
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δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;128 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 128 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου128; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις128 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

[] Ναι [] Όχι 
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις128  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα128; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων128, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης128; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια128 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005128: 

Απάντηση: 
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Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής128; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 128: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής128: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες128 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y128 -και 

η αντίστοιχη αξία) 
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έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς128, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς128, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς128: 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες128, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 

της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων128 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……] 
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εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας128 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 
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οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 

τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά128, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι128 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]128 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται128, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν128. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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